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RESUMO 

 

Esdras 9:1-2 descreve a existência de matrimônios mistos na comunidade israelita ao 
redor do ano 457 a.C. A literatura adventista em português não aborda este tópico por 
meio da exegese bíblica. O presente estudo exegético tem como objetivo identificar a 
natureza dos referidos matrimônios com suas implicações teológicas para o 
remanescente pós-exílico e para a Igreja Adventista do Sétimo Dia atual. As palavras 
mais relevantes do texto proposto são analisadas por meio do método histórico-
gramatical, tomando o texto bíblico canônico em sua forma final. O estudo conclui que 
os matrimônios mistos em Esdras 9:1-2 foram casamentos ilícitos, inválidos e 
anátemas, um problema de natureza religiosa e não étnica. Os mesmos foram 
contraídos no período pós-exílico com o propósito da sobrevivência da comunidade 
israelita. Os envolvidos em questão haviam perdido a noção da santidade requerida 
por Deus e da eleição de Israel para o Seu serviço. Portanto, o matrimônio misto 
constituiu-se em uma transgressão aberta dos mandamentos de Deus, de Sua aliança 
e do princípio bíblico do casamento intra-religioso. A comunidade israelita tornou-se 
passível dos juízos divinos, dentre os quais estava o retorno ao exílio. Ao final, são 
apresentados elementos prescritivos para a Igreja Adventista do Sétimo Dia.                      
 
 
Palavras-chave: Esdras; Matrimônio misto; Pós-exílico; Transgressão; Igreja 
Adventista do Sétimo Dia; Casamento intra-religioso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

Ezra 9:1-2 describes the existence of mixed marriages within the Israelite community 
around the year 457 B.C. The review of literature demonstrates the absence of 
reflection on this topic from Adventist sources in Portuguese language using biblical 
exegesis. Hence, the present exegetical study aims to identify the nature of these 
marriages with its theological implications for the post-exilic remnant, and the 
implications to the contemporary Seventh-day Adventist Church. This study focuses 
on relevant words in the text under consideration, and adopts the historical-
grammatical methodology, assuming an approach to the final form of the canon. The 
present research concludes that mixed marriages described in Ezra 9:1-2 refer to 
unlawful, invalid, and anathema marriages. The problematic issue of these marriages 
was religious instead of ethnic in nature. They were established during the post-exilic 
period for the survival of the Israelite community. Those who contracted in mixed 
marriages lost both the sense of holiness required by God, and the awareness of the 
divine election for service. Therefore, mixed marriages became an open transgression 
of the divine commandments, covenant, and biblical principles of the intra-religious 
marriages. In this way, the Israelite community became liable of the divine judgments, 
among which was the return to the exile. Finally, this research suggests prescriptive 
elements that may be applied to the Seventh-day Adventist Church. 
 
 
Key-words: Ezra; Mixed marriage; Post-exilic; Transgression; Seventh-day Adventist 
Church; Intra-religious marriage. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O matrimônio é uma instituição sagrada que foi estabelecida por Deus na 

criação do mundo (Gn 2:18, 21-24; 1:27-28), permanecendo válida após a entrada do 

pecado (Mt 19:4-6). A Bíblia descreve o matrimônio adequado como monógamo, 

heterossexual e intra-religioso. Entretanto, o Antigo Testamento apresenta episódios 

nos quais o princípio do matrimônio intra-religioso foi desobedecido por meio do 

matrimônio misto, entre os quais se destaca Esdras 9:1-2. 

A expressão contemporânea “matrimônio misto” se origina neste estudo da 

união do verbo “tomar” (nśʾ) com o termo “misturar” (ʿrb) (Ed 9:2). Na língua 

portuguesa, o adjetivo misto define que este tipo de matrimônio é um relacionamento 

resultante da “mistura de elementos de natureza diversa”. O estudo exegético de 

Esdras 9:1-2 apresenta elementos relevantes para a teologia bíblica, pois define a 

natureza e implicações do matrimônio misto no período pós-exílico. 

 

1.1 Síntese da bibliografia fundamental 

 

Nas duas últimas décadas o tópico “matrimônio misto” tem recebido atenção 

em publicações sobre a Bíblia Hebraica, História de Israel e Estudos Judaicos 

(FREVEL, 2013, p. 1). Porém, no que se refere a Esdras 9:1-2, as publicações 

apresentam o tema principalmente por meio de uma abordagem diacrônica,1 com o 

uso de teorias advindas da Sociologia e Antropologia.2 Duggan (1996, p. 52) enfatiza 

que os estudiosos têm dedicado escassa atenção para o estudo sincrônico de Esdras-

Neemias.3 A abordagem de Esdras 9:1-2 pela literatura adventista em português, 

restringe-se principalmente a artigos onde o texto é citado sem uma abordagem 

exegética.4  

                                                
1 O método de interpretação bíblica histórico-crítico aborda o texto bíblico de maneira diacrônica.  
2 As obras de Katherine E. Southwood (2012, p. 1), Ethnicity and the Mixed Marriage Crisis in Ezra 9-
10: An Anthropological Approach, e Willa M. Johnson (2011, p. 1), The Holy Seed Has Been Defiled: 
The Interethnic Marriage Dilemma in Ezra 9-10, são exemplos da abordagem diacrônica do tema com 
o uso de teorias da Sociologia e Antropologia.  
3 Duggan (1996, p. 52) destaca seis estudiosos que abordam Esdras-Neemias de maneira sincrônica:  
C. C. Torrey; S. Talmon; B. S. Childs; H. G. M. Williamson; S. Japhet; e T. C. Eskenazi.  
4 Alguns exemplos de abordagem podem ser vistos em: WALDVOGEL, L. (Ed.). Reconstrução dos 
muros de Jerusalém. Revista Adventista, Santo André, ano 39, p. 15, jun. 1944. Disponível em:  
<http://bit.ly/1ZcG2Rl>. Acesso em: 15 jun. 2015; WALDVOGEL, L. (Ed.). O ministério de Esdras. 
Revista Adventista, Santo André, ano 55, p. 18-19, mar. 1960. Disponível em: <http://bit.ly/1ZcG2Rl>. 
Acesso em: 15 jun. 2015.  
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Os autores que formam a base bibliográfica para o contexto histórico desta 

pesquisa são: Thiele (1951), Horn e Wood (1970), Yamauchi (1988), Schultz (1995), 

entre outros. Há um debate cronológico quanto ao início do ministério de Esdras em 

Jerusalém, se este antecede, é concomitante ou posterior ao ministério de Neemias. 

Esta definição é fundamental para a compreensão da missão de Esdras, uma vez que 

a problemática do casamento misto também ocorre no livro de Neemias.  

Um fator que se destaca no episódio dos matrimônios mistos em Esdras 9:1-2 

está relacionado à natureza destas uniões, se as mesmas eram válidas ou inválidas, 

lícitas ou ilícitas, um problema religioso ou étnico. Esta e outras questões exegéticas 

são debatidas por autores como: Keil e Delitzsch (1966), Fensham (1982), Williamson 

(1985), Throntveit (1992), Yamauchi (1998), Brown II (2005), Davidson (2007), Myers 

(2010), Bolin (2012), entre outros. 

     

1.2 Problemática da pesquisa 

 

A vigésima terceira crença fundamental da Igreja Adventista do Sétimo Dia, 

intitulada Matrimônio e Família, enfatiza que “Deus instruiu os israelitas a não 

estabelecerem vínculos de matrimônio com pessoas das nações vizinhas [...]” (NISTO 

CREMOS, 2008, p. 369), como descrito em Deuteronômio 7. No entanto, esta 

instrução divina foi desobedecida no período pós-exílico pois Esdras 9:1-2 relata a 

existência de matrimônios mistos na comunidade israelita ao redor do ano 457 a.C.5 

Embora o tema do matrimônio seja relevante para a Igreja Adventista do Sétimo 

Dia (IASD), não existe um estudo exegético adventista em português que aborde de 

maneira especifica Esdras 9:1-2 e apresente a natureza e as implicações teológicas 

do matrimônio misto para o remanescente pós-exílico em 457 a.C. e para a IASD 

atual, o remanescente pós 1844 d.C.  

 

1.3 Hipóteses 

 

O casamento misto foi o resultado da rebeldia do remanescente israelita pós-

exílico. Esta postura retardou o cumprimento da missão, particularmente a 

                                                
5 O ano 457 a.C. é relevante para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, por ser a data-base para o cálculo 
do cumprimento da profecia das duas mil e trezentas tardes e manhãs em 1844 d.C. (Dn 9:25; 8:14). 
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reconstrução de Jerusalém. Outro aspecto afetado foi a expectativa da vinda do 

Messias. 

A experiência do remanescente pós-exílico serve de advertência ao 

remanescente do tempo do fim, os Adventistas do Sétimo Dia. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo geral 

 

Compreender o motivo pelo qual o casamento misto, registrado em Esdras 9:1-

2, foi uma ameaça para a missão do remanescente fiel no período pós-exílico, entre 

os anos 457 e 444 a.C. e extrair princípios que sejam sugestivos para a Igreja 

Adventista do Sétimo Dia. 

   

1.4.2 Objetivos específicos 

 

Analisar o contexto imediato e mediato em Esdras, Neemias, Antigo 

Testamento (AT) e Novo Testamento (NT); o texto; a tradução; a história referente ao 

texto em discussão; o estilo da literatura em que o texto está escrito; as palavras mais 

relevantes do texto proposto. 

Apresentar o sentido para os destinatários e para a IASD atual. 

 

1.5 Justificativa 

 

1.5.1 Relevância pessoal 

 

Por meio da experiência pastoral tem-se constatado que a questão do 

casamento misto é um problema que afeta ao crente que desposa um descrente. Mais 

ainda, também afeta a família do crente, seus filhos, inclusive a igreja. 

Visto que a igreja está voltada para a promoção de reavivamento e reforma, o 

casamento misto deveria se constituir num relacionamento a ser evitado pelos fieis 

remanescentes do tempo do fim. 
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1.5.2 Relevância ministerial 

 

A presente pesquisa contribuirá para a publicação de um artigo que poderá ser 

útil para a IASD.  A compreensão de que nesta fase da história da salvação o 

remanescente enfrenta problemas e desafios, procurará fortalecer a atitude dos 

membros da igreja em relação a sua vida espiritual e o cumprimento da missão. A 

pesquisa também incentivará novos estudos dos demais períodos, com foco no 

casamento misto, abrindo um campo de pesquisa para outros estudantes da Bíblia.   

 

1.5.3 Relação com a linha de pesquisa do curso 

 

Esta dissertação se insere na área de Teologia Bíblica. Ela incentivará o estudo 

do casamento misto em outros períodos da história vetero e neotestamentaria de 

modo a fornecer subsídios para outros campos da teologia, particularmente a Teologia 

Histórica e a Teologia Aplicada. Na Teologia Aplicada, fornecerá dados para sermões, 

palestras e aconselhamentos. Do mesmo modo, pesquisas de campo poderão se 

valer do conteúdo proposto e verificar como a problemática do casamento misto 

interfere no bem-estar do remanescente atual.   

 

1.6 Metodologia 

 

A instituição responsável pela presente pesquisa é o Seminário Adventista 

Latino-Americano de Teologia (SALT). 

 

1.6.1 Casuística  

 

Esta pesquisa não contempla casuística. 

 

1.6.2 Materiais 

 

Os materiais utilizados nesta pesquisa são: a Bíblia Sagrada, léxicos, 

concordâncias, dicionários bíblicos, comentários bíblicos, artigos, dissertações, teses 

e demais referências, impressas ou on-line, sobre o assunto proposto. 
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1.6.3 Métodos 

 

Esta é uma pesquisa exegética que procurará aprofundar a compreensão da 

temática Casamento Misto em Esdras 9:1-2. Os princípios estudados sobre o tema 

poderão ser aplicados ao bem-estar do remanescente atual, a IASD. 

O primeiro capítulo é composto pelo presente projeto de pesquisa e é resultado 

de revisão bibliográfica a respeito do assunto e do debate teológico da problemática 

da pesquisa. O segundo capítulo se desdobra em um estudo exegético de Esdras 9:1-

2. Já, o terceiro propõe uma breve análise do casamento misto no AT, NT, e suas 

implicações para a IASD. Por fim, tem-se o último capítulo, composto pelo resumo e 

as considerações finais. 

 

1.7 Cronograma de atividades 

 

A pesquisa, redação e correção desta dissertação ocorreram durante um 

período aproximado de três anos e quatro meses, de julho de 2012 a outubro de 2015. 

 

1.8 Aspectos éticos da pesquisa 

 

Esta pesquisa não envolve estudo com seres humanos ou animais. 
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2 ESTUDO EXEGÉTICO DE ESDRAS 9:1-2 

 

2.1 O contexto histórico 

 

Abraão partiu de Harã, Mesopotâmia, em 1875 a.C. (DORNELES, 2011, p. 

171), a fim de cumprir a missão que o Senhor lhe confiara. Deste patriarca, Deus faria 

uma grande nação com o intuito de abençoar a todas as famílias da terra (Gn 12:1-3), 

visto que ele lhes transmitiria o conhecimento da salvação; sobretudo porque de sua 

descendência viria o “Redentor do mundo” (WHITE, 1995b, p. 125). 

Os descendentes de Abraão tornaram-se uma expressiva nação por ocasião 

da monarquia Israelita sob os governos dos reis Saul, 1050-1011 a.C., Davi, 1011-

971 a.C., e Salomão, 971-931 a.C., num período de aproximadamente 120 anos 

(DORNELES, 2012a, p. 55-60). Com a ascensão de Roboão ao trono de Israel em 

931/930 a.C. (THIELE, 1951, p. 55) o reino foi dividido, em reino do norte, chamado 

de Israel, com sede, sucessivamente, em Siquém, Tirza e Samaria, e reino do sul, 

chamado de Judá, com sede em Jerusalém (SCHULTZ, 1995, p. 151). 

Os habitantes do reino do norte, em sua maioria, desprezaram a lei de Deus e 

a mensagem de advertência dos profetas. Eles imitaram os costumes das nações 

vizinhas e tornaram-se idólatras, transgredindo continuamente a aliança com Deus. 

Foram finalmente afastados da presença dEle e entregues nas mãos do rei da Assíria 

(2Rs 17:23). O reino do norte foi conquistado por Salmaneser V, rei do império Assírio, 

em 722 a.C. (SCHULTZ, 1995, p. 190). Samaria foi invadida e seu povo deportado. 

Habitantes de outros países foram relocados para povoar Samaria, os quais 

praticaram o sincretismo religioso (2Rs 17:23-24, 33). 

De igual modo, o reino de Judá afastou-se de Deus praticando as abominações 

dos gentios. O povo desprezou as advertências dos profetas de Deus (2Cr 36:14, 16). 

Deus entregou o reino do sul nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o qual 

invadiu Jerusalém nos anos 605, 597 e 586 a.C. (MAXWELL, 2011, p. 18). Jerusalém 

foi destruída na última invasão, como diz o texto bíblico: 

 

Queimaram a Casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém; 
todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus 
preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele 
para Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até ao 
tempo do reino da Pérsia (2Cr 36:19-20).  
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O reino Persa, sob a liderança do rei Ciro, conquistou Babilônia em 29 de 

outubro de 539 a.C. (YAMAUCHI, 1988, p. 601). Nesse tempo, cumpriu-se a profecia 

anunciada por meio de Jeremias na qual Deus restringiu o domínio babilônico ao limite 

de setenta anos. Cumpriu-se também a profecia anunciada por Isaias onde durante o 

reinado de Ciro os exilados seriam libertos com o propósito divino de edificar 

Jerusalém e o templo. Daniel foi o personagem que apresentou a Ciro sua participação 

profética na história (Jr 25:11-12; 29:10,14; Is 45:13; 44:28; Dn 9:2; 1:21). 

Três reis persas tiveram participação fundamental para que os exilados 

pudessem realizar sua missão em Jerusalém: Ciro, 559-530 a.C. (YAMAUCHI, 1988, 

p. 161), Dario I, 521-486 a.C. (KIDNER, 1985, p. 13), e Artaxerxes I, 464/463-423 a.C. 

(HORN; WOOD, 1970, p. 115; KIDNER, 1985, p. 13).  

Ciro decretou (2Cr 36:22-23; Ed 1:1-3) o regresso dos exilados em 538 a.C. 

(MYERS, 2010, p. XXVI). Zorobabel e Josué lideraram o retorno de quarenta e nove 

mil seiscentos e noventa e sete pessoas (Ed 2:64-65). O foco principal da missão 

neste período foi a reconstrução do templo. Sob o incentivo do ministério profético de 

Ageu e Zacarias, e do decreto do rei Dario I (Ed 6:1-15), o templo ficou pronto em 515 

a.C. (MYERS, 2010, p. 53).  

No ano 457 a.C. (HORN; WOOD, 1970, p. 115; PFEIFFER, 1973, p. 477), 

Esdras liderou o retorno de um segundo grupo de exilados de aproximadamente cinco 

mil pessoas do exílio para Jerusalém (WILLIAMSON, 1985, p. 110). Esdras saiu da 

Babilônia no primeiro dia do primeiro mês do sétimo ano do rei Artaxerxes I, e chegou 

em Jerusalém no primeiro dia do quinto mês do mesmo ano. Sua viagem durou quatro 

meses (Ed 7:7-9). Quando ele e os exilados chegaram em Jerusalém, descansaram 

três dias (Ed 8:32). No quarto dia eles pesaram as ofertas para o templo e as 

entregaram ao sacerdote responsável (Ed 8:33-34). Em seguida ofereceram 

holocaustos ao Senhor (Ed 8:35). Esdras deu as ordens do rei Artaxerxes I aos 

sátrapas e governadores da região do Eufrates os quais ajudaram o povo nos reparos 

da casa de Deus (Ed 8:36).  

O decreto do rei Artaxerxes I autorizou a cidade de Jerusalém ser administrada 

segundo os princípios da lei de Deus. Assim, Esdras veio para Jerusalém com o 

propósito de ensinar a lei, além de fortalecer o ministério do templo e reconstruir os 

muros de Jerusalém (Ed 7:25-26; 7:10; 8:17, 36; 4:8-23). Quatro meses após sua 
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chegada (Ed 10:9),6 os príncipes do povo apresentaram um grave problema a Esdras: 

a existência de matrimônios mistos em todas as esferas da sociedade, registrado em 

Esdras 9:1-2. 

O ministério de Esdras antecedeu o ministério de Neemias, tendo trabalhado 

durante treze anos em Jerusalém antes de sua chegada. A reconstrução dos muros 

de Jerusalém que havia sido iniciada por Esdras foi paralisada, e em 444 a.C. 

Neemias veio à Jerusalém sob autorização de Artaxerxes I para continuar este 

trabalho (SCHULTZ, 1995, p. 254). Os muros de Jerusalém foram concluídos em 

cinquenta e dois dias (Ne 6:15), aproximadamente 21 de setembro de 444 a. C. 

(DORNELES, 2012b, p. 461). Esdras e Neemias trabalharam juntos durante um 

período de tempo. Neemias trabalhou em Jerusalém durante doze anos (Ne 5:14). Ele 

regressou para a Pérsia durante um tempo e depois voltou novamente para Jerusalém 

(Ne 13:6). Foi provavelmente durante a ausência de Neemias em Jerusalém que o 

profeta Malaquias anunciou a sua mensagem (ALDEN, 1985, p. 701). 

 

2.2 O texto 

 

2.2.1 Os limites da passagem 

 

O texto bíblico de Esdras 9:1-2 faz parte de uma perícope que, de acordo com 

a Bíblia Hebraica Stuttgartensia (SCHENKER, 1997, p. 1426-1430), inicia-se em 

Esdras 9:1 e termina em Esdras 10:44. 

O CBASD (DORNELES, 2012b, p. 347) refere-se a esta perícope com o título 

“As reformas de Esdras”. Yamauchi (1988, p. 600) concorda com o CBASD em relação 

ao título e perícope, e apresenta Esdras 9:1-2 dentro de uma seção da perícope que 

abrange Esdras 9:1-6a subintitulada “A ofensa dos casamentos mistos”. 

O CBASD (DORNELES, 2012b, p. 347) divide o estudo da perícope em três 

seções: 9:1-15; 10:1-17; 10:18-44. Keil e Delitzsch (1966, p. 114-136) dividem em 

cinco: 9:1-4; 9:5-15; 10:1-6; 10:7-17 e 10:18-44. Fensham (1982, p. 28) também divide 

em cinco seções, sendo as duas primeiras diferentes de Keil e Delitzsch e as três 

seguintes iguais: 9:1-5; 9:6-15; 10:1-6; 10:7-17; 10:18-44. De igual maneira, Kidner 

(1985, p. 73-79) divide em cinco seções: 9:1-5; 9:6-15; 10:1-8; 10:9-15; 10:16-44, 

                                                
6 Sobre o período dos aproximados quatro meses, pode-se verificar os seguintes autores: Fensham 
(1982, p. 123), Williamson (1985, p. 129) e Yamauchi (1988, p. 662). 
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sendo a primeira e a segunda iguais a Fensham e as três seguintes diferentes. 

Yamauchi (1988, p. 600) divide em sete seções: 9:1-6a; 9:6b-15; 10:1-4; 10:5-15; 

10:16-17; 10:18-43; 10:44.  

A maioria dos autores não colocam Esdras 9:1-2 como uma seção da perícope. 

O presente estudo focaliza primariamente os dois versículos já que apresentam 

sentido, começo, e fim reconhecíveis. 

Estes versículos registram a informação do problema dos casamentos mistos 

apresentada a Esdras. A expressão “Acabadas, pois estas coisas” do início de Esdras 

9:1 (ARA) claramente denota o início de um novo tema em relação a Esdras 8:36. 

Blenkinsopp (1998, p. 174) diz que esta frase de abertura é uma das frases conectivas 

mais comuns em Crônicas (2Cr 7:1; 20:23; 24:10, 14; 29:29; 31:1).    

A partir de Esdras 9:3, o texto bíblico registra a reação de Esdras ao problema 

apresentado nos versículos 1 e 2.  O vav com pontuação no início do versículo 1 e 3 

indica que Esdras 9:1-2 pode ser estudado como uma seção menor da grande 

perícope. 

 

2.2.2 O texto na Bíblia Hebraica 

 

O texto bíblico escolhido como base para o presente estudo é o da Bíblia 

Hebraica Stuttgartensia (SCHENKER, 1997, p. 1426); ele foi copiado com o auxílio do 

programa Logos Bible Software 6, e diz: 

 

ם מֵ  1 ים ְוַהְלִוִיֹ֔ ֲהִנּ֣ ֵאל֙ ְוַהכֹּ ם ִיְשרָּׂ ַ֤ עָּׂ א־ִנְבְד֞לּו הָּׂ ֹֹּֽ ר ל ִרי֙ם ֵלאמֹֹּ֔ י ַהשָּׂ ּו ֵאַלַ֤ ה ִנְגשׁ֨ לֶּ ֹות ֵאֵ֗ יּוְכַכלּ֣  9ַעֵֵּ֖ 

ֱאמֹּ  י ְוהָּׂ י ַהְִֵּ֖צִר  ִבֹ֔ אָּׂ ִנ֙י ַהֵֹּּּ֖֣ ַעֵֹּּ֖ ֹֽ י הָּׂ י ַהְיבּוִסֵ֗ י ַהְפִרִזּ֣ י ַהִחִתִּ֜ ם ַלְכַנֲעִנׁ֨ ֵתיהֶּ תֹוֲעבֹֹּֽ ֑צֹות ְכְּ֠ ֲארָּׂ י  הָּׂ ִרֹֽ  

֑צֹות ְוַיַ֧ד  2 ֲארָּׂ י הָּׂ ש ְבַעֵֵּ֖  דֶּ ֶַּ֣֣רע ַהקֹֹּ֔ ְרבּ֙ו זֶּ ֹֽ ם ְוִהְתעָּׂ ֙ם ְוִלְבֵניהֶֹּ֔ הֶּ ם לָּׂ ֵתיהֵֶּ֗ ּו ִמְבנֹֹּֽ י־נְָּׂשאּ֣ ִכֹֽ

ה   סַהשָּׂ  ֹֽ ַעל ַהזֶּ ה ִראשֹונָּׂ ה ַבֵַָּ֖֥ ָ֛ ְיתָּׂ ָ֥ ים הָּׂ ִנֵ֗ ים ְוַהְסגָּׂ ִרּ֣   

 

2.2.3 A tradução do texto 

 

A tradução do texto é do próprio autor e foi baseada na Bíblia interlinear de 

Green (1976, p. 1255). As palavras originais e as que diferem do texto de Green estão 

sinalizadas na nota de rodapé.  
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E no final7 destas coisas,8 os príncipes9 vieram10 para mim,11 
dizendo:12 O povo13 de Israel,14 e os sacerdotes,15 e os levitas,16 não 
se separaram17 dos povos18 das terras,19 quanto às suas 
abominações,20 as mesmas dos cananeus,21 dos heteus, dos 
ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e 
dos amorreus,22 porque eles tomaram23 de suas filhas24 para si25 e 
para seus filhos,26 e misturaram27 a semente28 santa29 com os povos30 
das terras,31 e a mão32 dos príncipes33 e magistrados34 foi35 a 
primeira36 nesta37 transgressão38 (Ed 9:1-2). 

 

2.2.4 O contexto canônico 

 

Os escribas massoretas consideravam os livros de Esdras e Neemias como um 

único livro. Os mais antigos textos da LXX, “Vaticanus, Sinaiticus, Alexandrinus” 

também consideram os livros como um só, chamado de Esdras B. A divisão entre os 

livros ocorreu a partir de um manuscrito hebraico datado de 1448 d.C., impresso na 

edição da Bíblia de Bomberg em 1525 (YAMAUCHI, 1988, p. 572).  

                                                
7 “And at the end of”.  
8 “these things”.  
9 “the leaders”. Na versão NASB95, the princes.  
10 “came near”. 
11 “to me”. 
12 “saying”.   
13 “The people”. 
14 “of Israel”. 
15 “and the priests”. 
16 “and the Levites”. 
17 “have not separate”. 
18 “from the people of”. 
19 “the lands”. 
20 “as to their abominations”. 
21 “even the Canaanites”. 
22 “the Hittites, the Perizzites, the Jebusites, the Ammonites, the Moabites, the Egyptians, and the 
Amorites”.  
23 “for they have taken”. 
24 “from their daughters”. 
25 “for themselves”. 
26 “and for their sons”. 
27 “and have intermixed”. 
28 “the seed”. 
29 “holy”.  
30 “with the people of”. 
31 “the lands”. 
32 “Even hand”. 
33 “the leaders”. Na versão NASB95, the princes. 
34 “and the chief’s”. Na versão ARA, magistrados.  
35 “has been”. 
36 “foremost”. 
37 “this”.  
38 “in treachery”. Na versão ARA, transgressão. 
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O primeiro cristão a distinguir os livros, em dois, foi Orígenes (185-253 d.C.), 

que os chamou de “I Esdras” e “II Esdras”. A tradução da Bíblia de Wiclyfe (1382) 

chama-os de “Primeiro e Segundo Livro de Esdras”, e a tradução de Coverdale (1535) 

também os separa chamando o segundo livro de “Livro de Neemias” (YAMAUCHI, 

1988, p. 572), o qual Lutero simplificou para “Neemias” com base no que está escrito 

em Neemias 1:1 (MYERS, 2010, p. XXXVIII). Na Bíblia Hebraica, Esdras e Neemias 

antecedem 1 e 2 Crônicas (FENSHAM, 1982, p. 1).  

 

2.2.5 As palavras mais relevantes do texto proposto 

 

Os termos mais relevantes do texto proposto para o estudo são os seguintes:39  

1. A raiz da palavra príncipes (śǎr). 2. A palavra magistrados (sěʹḡěn). 3. A 

expressão povos (ʿǎm) de outras terras (ʾěrěṣ). 4. A palavra abominação (tôʿēḇāh). 5. 

A raiz da palavra separar (bdl). 6. A raiz da palavra tomar (nśʾ). 7. A raiz da palavra 

misturar (ʿrb). 8. A expressão semente (zěrǎʿ) santa (qōḏěš). 9. A palavra 

transgressão (mǎʿǎl). 

 

2.3 Estudo das palavras mais relevantes de Esdras 9:1-2 

 

2.3.1 Os príncipes (śǎr) 

 

O texto de Esdras 9:1-2 inicia com os príncipes apresentando um grave 

problema a Esdras, no qual o povo de Israel, sacerdotes, levitas, príncipes e 

magistrados estavam envolvidos. Quem foram os príncipes que conversaram com 

Esdras? Eles atuavam antes da chegada de Esdras em Jerusalém ou são pessoas 

que vieram com ele da Babilônia? São os mesmos envolvidos na transgressão, sendo 

uma atitude de confissão, ou outros que somente identificaram o problema? A palavra 

hebraica proveniente da raiz śǎr é mais bem traduzida neste versículo como 

príncipes?  

Os príncipes não são identificados de maneira explícita na passagem de Esdras 

9:1-2. Entretanto, o capítulo 8 apresenta três grupos que são nomeados com a raiz 

                                                
39 As palavras “povo de Israel”, “sacerdotes” e “levitas” (Ed 9:1) não serão analisadas na língua 
hebraica. O presente estudo se limita à tentativa de identificar a qual grupo os referidos transgressores 
pertenciam (ver tópico 2.3.3).  
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śǎr. O primeiro grupo é composto pelos doze principais (śǎr) sacerdotes (kōhēn), que 

foram os responsáveis por trazer as ofertas vindas de Babilônia à casa de Deus (Ed 

8:24).40 O segundo grupo é composto pelos principais (śǎr) sacerdotes (kōhēn), que 

foram os responsáveis por receberem em Jerusalém as ofertas advindas da Babilônia 

(Ed 8:29, 33-34). O terceiro grupo é composto pelos cabeças (śǎr) de famílias (ʾāḇ) 

de Israel (yiśrāʾēl), que juntos aos principais sacerdotes do segundo grupo 

mencionado, receberam as ofertas em Jerusalém (Ed 8:29). 

 

2.3.1.1 Os doze principais sacerdotes  

 

Os argumentos em favor do primeiro grupo, composto pelos doze principais 

sacerdotes (Ed 8:24), como sendo os príncipes (Ed 9:1), são os seguintes: Primeiro, 

O rei Artaxerxes responsabilizou Esdras de nomear magistrados e juízes em Judá e 

Jerusalém. Estes, julgariam e ensinariam o povo, de acordo com a lei de Deus (Ed 

7:25). Segundo, no final do período do reinado de Davi e início do reinado de Salomão, 

os sacerdotes foram chamados de príncipes (śǎr) do santuário e príncipes (śǎr) de 

Deus (1Cr 24:5). Uma das responsabilidades do ofício sacerdotal era ensinar aos 

filhos de Israel todos os estatutos do Senhor (Lv 10:11). Terceiro, pelo fato de Esdras 

ser um sacerdote (Ed 7:12), os magistrados e juízes instituídos por ele, poderiam ter 

sido também sacerdotes. Assim, os doze principais sacerdotes escolhidos em Esdras 

8:24 são uma indicação favorável para a identificação dos príncipes de Esdras 9:1. 

Assim, os príncipes que vieram conversar com Esdras podem ter sido os doze 

principais sacerdotes que vieram com ele da Babilônia. Nesse caso, eles não 

participaram da transgressão, pois compreendiam sua santa responsabilidade (Ed 

8:28). Pelo fato de Esdras ser um sacerdote, o texto somente diz que os śǎr vieram 

até ele, sendo “os principais” a melhor tradução para śǎr em Esdras 9:1. 

 

2.3.1.2 Os principais sacerdotes de Jerusalém 

 

O argumento em favor do segundo grupo, composto pelos principais 

sacerdotes que receberam as ofertas em Jerusalém (Ed 8:29), está baseado somente 

no fato da raiz śǎr ser a mesma para os príncipes de Esdras 9:1. Nesse caso, os 

                                                
40 A tradução para o português da ARA omite a palavra “sacerdotes” no texto de Esdras 8:24, mas ela 
ocorre na versão ARC e Bíblia Hebraica.   
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principais [sacerdotes] que delataram o caso a Esdras já ministravam em Jerusalém 

antes de chegada dele.   

Um argumento contra as explicações a favor do primeiro e segundo grupos, é 

o fato de que tanto no período de Davi (1Cr 23:2) quanto no período de Neemias (Ne 

9:32), os sacerdotes e os príncipes são descritos como dois grupos distintos. Assim, 

os príncipes śǎr de Esdras 9:1 não poderiam ser sacerdotes. 

 

2.3.1.3 Os cabeças de famílias de Israel 

 

No entanto, os argumentos mais convincentes na identificação dos príncipes 

(Ed 9:1), estão a favor do terceiro grupo mencionado, os “cabeças [śǎr] de famílias 

[ʾāḇ] de Israel [yiśrāʾēl]” (Ed 8:29). Algumas situações que definem o uso da raiz śǎr 

serão apresentadas a seguir. 

No período inicial da peregrinação do povo de Israel rumo a Canaã, Jetro 

aconselhou Moisés a escolher homens tementes a Deus para julgar o povo. Somente 

as causas graves seriam trazidas a ele. Estes homens foram os chefes (śǎr) de mil, 

cem, cinquenta e dez pessoas (Êx 18:21-22), e cabeças (rōʾš) sobre o povo (ʿǎm) (Êx 

18:25).  

Durante a organização das tribos de Israel, no segundo ano após a saída do 

Egito (Nm 1:1), Deus pediu que Moisés escolhesse de cada tribo um homem que fosse 

cabeça (rōʾš) da casa de seus pais (Nm 1:4). Estes foram “os príncipes das tribos de 

seus pais, os cabeças dos milhares de Israel” (Nm 1:16). Eles eram mais importantes 

do que os chefes descritos em Êxodo 18:21-22, pois eram os príncipes dos milhares 

de Israel. A palavra príncipes em Números 1:16 é nāśîʾ, mas por ocasião da 

monarquia no período transitório entre Davi e Salomão, a mesma função para 

príncipes das tribos de Israel é descrita com a raiz śǎr (1Cr 27:22; 28:1). Estes 

mesmos príncipes são chamados por Salomão de príncipes (nāśîʾ) das famílias (ʾāḇ) 

dos filhos (bēn) de Israel (yiśrāʾēl) (2Cr 5:2).  

Em Esdras 1 a 6, os cabeças (rōʾš) de famílias de Judá e Benjamim foram 

despertados pelo espírito de Deus para descer a Jerusalém (Ed 1:5). Eles choraram 

ao ver a nova casa de Deus (Ed 3:12). Eles aparecem em uma posição de autoridade, 

representando o povo ao lado de Zorobabel (Ed 4:2-3), o governador (Ed 1:8; 5:14; 

6:7). Eles também são chamados de anciãos dos judeus (Ed 5:5, 9-10). 
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Entre o período do término da edificação da casa de Deus (Ed 6:15) e a 

chegada de Esdras em Jerusalém, é possível que os referidos homens foram 

escolhidos como maiorais para representar as famílias de Israel, sob o nome de 

príncipes. Nesse contexto, os príncipes não foram doze cabeças de famílias, pois as 

únicas tribos que voltaram do exílio foram as tribos de Judá e Benjamim. Eles 

significavam os representantes maiores do povo de Judá à semelhança do estilo de 

liderança do povo de Israel no período de Moisés e também na monarquia. Porquanto, 

lideravam o povo representativamente, agora, em uma província que aspirava 

restauração. 

Explica-se desta maneira o sistema de liderança no período de Neemias, que 

encontrou líderes (śǎr) de distritos que eram responsáveis pelas cidades ou parte 

delas (Ne 3:9, 12, 14-19). Neemias se deparou também com líderes (śǎr) do povo, 

chamados de príncipes do povo. Estes tinham maior autoridade que os líderes de 

distritos, e moraram em Jerusalém (Ne 11:1), possuíam o grau de chefes (rōʾš) de 

toda a província (Ne 11:2), os quais foram chamados de príncipes de Judá (Ne 12:31).  

Williamson (1985, p. 130) diz que a sugestão de que os príncipes foram os 

governadores distritais descritos em Neemias 3:9 é atrativa. Avi-Yonah (apud 

Blenkinsopp, 1998, p. 174) concorda com Williamson, e acrescenta que o termo inclui 

os chefes administradores dos seis distritos nos quais a província havia sido dividida.  

Davidson (2007, p. 320) confirma que as pessoas que apresentaram o 

problema a Esdras, foram os líderes civis e não os eclesiásticos. O CBASD 

(DORNELES, 2012b, p. 414) concorda com Davidson enfatizando que foram as 

autoridades seculares que fizeram a queixa de natureza religiosa a Esdras.  

White (1992, p. 620) diz que “[...] uns poucos dos chefes de Israel se 

aproximaram de Esdras com uma séria denúncia”. Williamson (1985, p. 130) concorda 

com White ressaltando que apesar da identidade dos chefes descritos no versículo 1 

não ser revelada, pela indicação de outros líderes gerais da comunidade descritos no 

versículo 2, eles eram um grupo pequeno, e acrescenta: "O contexto pressupõe 

claramente que eles eram os líderes dos que já estavam no país e não parte do grupo 

que voltou com Esdras" (WILLIAMSON, 1985, p. 130, tradução livre).41 

Considera-se que a palavra hebraica proveniente da raiz śǎr é muito bem 

traduzida neste versículo como príncipes. Estes eram líderes civis, provavelmente 

                                                
41 “The context clearly presupposes that they were the leaders of those already in the land and not part 
of the group who returned with Ezra”. 
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parte dos maiorais representantes das famílias de Israel, futuramente indicados como 

príncipes do povo e cabeças da província. Eles já atuavam antes da chegada de 

Esdras em Jerusalém e especificamente estes, não se envolveram na transgressão. 

Em Esdras 9:1, eles apresentaram a Esdras, em forma de denúncia e sem 

participação própria, um problema que envolvia seus companheiros de função como 

descritos em Esdras 9:2, demonstrando que mesmo em meio a uma transgressão 

havia líderes que permaneceram fiéis. 

  

2.3.2 Os príncipes e magistrados 

 

Esdras 9:2 diz que as primeiras pessoas a transgredirem, foram os príncipes e 

magistrados. A palavra magistrados no hebraico é sěʹḡěn. Keil e Delitzsch (1966, p. 

117) dizem que sěʹḡěn é uma antiga palavra Persa que foi naturalizada no Hebraico, 

com o significado de comandante, prefeito. Ainda assim, eles concluem que o seu 

significado é incerto.  

O contexto dos livros de Esdras e Neemias, parece indicar que as palavras śǎr 

e sěʹḡěn são sinônimas. Os príncipes (śǎr) e magistrados (sěʹḡěn) formam um único 

grupo de líderes, chamados também de príncipes (śǎr) de Judá (Ne 12:31). Por 

ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém (Ne 12:27), Neemias dividiu os 

príncipes sobre os muros, formando dois grandes coros. A metade dos príncipes, 

chamada de śǎr, estava com Esdras (Ne 12:32-36). A outra metade dos príncipes, 

chamada de magistrados (sěʹḡěn), estava com Neemias (Ne 12:37-40). Este fato 

indica que sěʹḡěn é sinônimo de śǎr. 

Assim, a ênfase de Esdras 9:2 não é fazer uma distinção entre príncipes e 

magistrados, mas ressaltar, que os principais líderes da comunidade israelita não só 

estavam envolvidos no problema, como foram os primeiros a cometerem a 

transgressão.    

 

2.3.3 O povo de Israel, e os sacerdotes, e os levitas 

 

Os personagens envolvidos na transgressão, faziam parte de todas as esferas 

da comunidade israelita: o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, os príncipes e 

magistrados. Estes são os que vieram a Jerusalém antes de Esdras, junto com 

Esdras, ou aqueles que não foram para o exílio? 
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Quando Esdras recebeu a notícia da transgressão, rasgou as suas vestes e 

seu manto, arrancou os cabelos da cabeça e da barba e se assentou atônito (Ed 9:3) 

até o sacrifício da tarde (Ed 9:5). Neste ínterim, Esdras 9:4 diz: “Então, se ajuntaram 

a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da 

transgressão dos do cativeiro [...]”. Este texto indica, que as pessoas envolvidas na 

transgressão, foram aquelas que voltaram do exilio babilônico (YAMAUCHI, 1998, p. 

662).  

A oração de Esdras (Ed 9:6-15) colabora com o argumento acima, pois 

descreve que Deus influenciou os reis da Pérsia (Ed 9:9) e deu um período de graça, 

para que aqueles que escaparam do exílio, pudessem se estabilizar em Jerusalém 

(Ed 9:8). Esdras conclui sua oração dizendo que Deus, em Sua misericórdia, manteve 

um “restante que escapou” (Ed 9:13), mas que este restante tornou a violar os 

mandamentos de Deus, e poderia ser eliminado (Ed 9:14). Assim, ele esclarece que 

os “restantes que escaparam” (Ed 9:15) e cometeram a transgressão, são os que 

voltaram do exílio. 

O contexto de Esdras 10 corrobora com os argumentos apresentados. Quando 

Esdras terminou a sua oração, Secanias, filho de Jeiel, fez a proposta de empreender 

aliança com Deus de que despediriam as mulheres estrangeiras e seus filhos (Ed 

10:2-3). Em seguida, Esdras se retirou da casa de Deus para a câmara de Joanã, filho 

de Eliasibe e lá fez um jejum “por causa da transgressão dos que tinham voltado do 

exílio” (Ed 10:6). Foi ordenado que todos os que voltaram do exílio deveriam se reunir 

em Jerusalém, em três dias, para a solução do problema. O não comparecimento 

implicaria na destruição dos bens pessoais, e na separação “da congregação dos que 

voltaram do exílio” (Ed 10:7-8). Assim, o contexto do capítulo 10 deixa claro que as 

pessoas envolvidas na transgressão em Esdras 9:1-2 são aquelas que voltaram do 

cativeiro. Mas ainda resta a pergunta: os transgressores foram os que vieram antes 

de Esdras, junto com Esdras, ou os dois grupos?  

Em Esdras 10:18-43 há uma descrição dos cento e treze homens que se 

casaram com mulheres estrangeiras.42 Eles são listados de acordo com a ocupação 

                                                
42 O texto bíblico utilizado por Fensham difere do texto em português (ARA). Em Esdras 10:38 omite o 
nome “Bani” e apresenta Binui como o ancestral, dando início a relação de culpados com Simei. Em 
Esdras 10:40, Macnadbai também aparece como ancestral (FENSHAM, 1982, p. 143). A diferença total 
da relação de culpados em relação com o texto em português (ARA) são três nomes para menos. Os 
argumentos para os nomes descritos em Esdras 10:38 e 40 podem ser vistos em Fensham (1982, p. 
144). 
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de suas famílias na seguinte ordem: família dos sacerdotes (Ed 10:18-22), família dos 

levitas (Ed 10:23), família dos cantores (Ed 10:24), família dos porteiros (Ed 10:24) e 

família do povo de Israel (Ed 10:25-43).       

Dos filhos dos sacerdotes foram dezessete pessoas: dos filhos de Jesua (Ed 

2:2), filho de Josadaque, e de seus irmãos (Ed 3:2, 8; 5:2): (1) Maaséias, (2) Eliézer, 

(3) Jaribe, (4) Gedalias; dos filhos de Imer (Ed 2:37): (5) Hanani, (6) Zebadias; dos 

filhos de Harim (Ed 2:39): (7) Maaséias, (8) Elias, (9) Semaías, (10) Jeiel, (11) Uzias; 

dos filhos de Pasur (Ed 2:38): (12) Elioenai, (13) Maaséias, (14) Ismael, (15) Natanael, 

(16) Jozabade e (17) Elasa. 

Dos levitas foram seis pessoas: (1) Jozadabe, (2) Simei, (3) Quelaías (Quelita), 

(4) Petaías, (5) Judá e (6) Eliézer. Dos cantores somente uma pessoa: Eliasibe. Dos 

porteiros foram três pessoas: (1) Salum (Ed 2:42), (2) Telém e (3) Uri.  

Do povo de Israel em geral foram oitenta e seis pessoas: dos filhos de Parós 

(Ed 2:3): (1) Ramias, (2) Jezias, (3) Malquias, (4) Miamim, (5) Eleazar, (6) Malquias e 

(7) Benaia; dos filhos de Elão (Ed 2:7): (8) Matanias, (9) Zacarias, (10) Jeiel, (11) Abdi, 

(12) Jerimote e (13) Elias; dos filhos de Zatu (Ed 2:8): (14) Elioenai, (15) Eliasibe, (16) 

Matanias, (17) Jerimote, (18) Zabade e (19) Aziza; dos filhos de Bebai (Ed 2:11): (20) 

Joanã, (21) Hananias, (22) Zabai e (23) Atlai; dos filhos de Bani (Ed 2:10): (24) 

Mesulão, (25) Maluque, (26) Adaías, (27) Jasube, (28) Seal e (29) Jerimote; dos filhos 

de Paate-Moabe (Ed 2:6): (30) Adna, (31) Quelal, (32) Benaia, (33) Maaséias, (34) 

Matanias, (35) Bezalel, (36) Binui, (37) Manassés; dos filhos de Harim (Ed 2:32): (38) 

Eliézer, (39) Issias, (40) Malquias, (41) Semaías, (42) Simeão, (43) Benjamim, (44) 

Maluque e (45) Semarias; dos filhos de Hasum (Ed 2:19): (46) Matenai, (47) Matatá, 

(48) Zabade, (49) Elifelete, (50) Jeremai, (51) Manassés e (52) Simei; dos filhos de 

Bani: (53) Maadai, (54) Anrão, (55) Uel, (56) Benaia, (57) Bedias, (58) Queluí, (59) 

Vanias, (60) Meremote, (61) Eliasibe, (62) Matanias, (63) Matenai, (64) Jaasai, (65) 

Bani, (66) Binui, (67) Simei, (68) Selemias, (69) Natã, (70) Adaías, (71) Macnadbai, 

(72) Sasai, (73) Sarai, (74) Azarel, (75) Selemias, (76) Semarias, (77) Salum, (78) 

Amarias e (79) José; dos filhos de Nebo (Ed 2:29): (80) Jeiel, (81) Matitias, (82) 

Zabade, (83) Zebina, (84) Jadai, (85) Joel e (86) Benaia. 

A listagem de Esdras 10:18-43 indica que os transgressores envolvidos nos 

casamentos mistos pertenciam as famílias que haviam retornado do exílio antes de 
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Esdras.43 O CBASD (DORNELES, 2012b, p. 420) argumenta que nove das trinta e 

três famílias do povo de Israel, e três das quatro famílias sacerdotais, que retornaram 

com Zorobabel do exílio [ao redor de 80 anos antes da volta de Esdras], estavam 

envolvidas na listagem dos casamentos mistos. Fensham (1982, p. 126) enfatiza que 

os homens envolvidos no problema poderiam não ter sido aqueles que retornaram 

com Esdras, já que vários grupos de exilados retornaram desde o ano 538 a.C. Ele 

conclui, dizendo que os culpados foram alguns dos que retornaram anteriormente a 

Esdras.  

Outro argumento é a existência de filhos como consequência do envolvimento 

com as mulheres estrangeiras (Ed 10:44). O tempo, entre a chegada de Esdras a 

Jerusalém e a solução do problema dos casamentos, foi aproximadamente sete 

meses (Ed 10:9, 16-17).44 Este é um período de tempo inferior ao de uma gestação 

normal.  Pelos fatos apresentados, conclui-se que os transgressores em Esdras 9:1-

2 pertenciam, provavelmente, às famílias que retornaram do exílio antes de Esdras.  

 

2.3.4 Os povos (ʿǎm) de outras terras (ʾěrěṣ) 

 

Os povos de outras terras eram os cananeus, heteus, ferezeus, jebuseus, 

amonitas, moabitas, egípcios e amorreus, ou eram povos diferentes, mas que 

praticavam as mesmas abominações das nações mencionadas? 

Yamauchi (1998, p. 662) comenta que os oito grupos descritos em Esdras 9:1 

eram os habitantes originais de Canaã antes da conquista Hebreia.45 Destes, somente 

os Amonitas, Moabitas e Egípcios ainda existiam no período pós-exílico. Fensham 

(1982, p. 124-125) enfatiza que a lista destas nações (Ed 9:1) é similar a outras listas 

no AT, mas nesta, os Heveus são excluídos e três outras nações são adicionadas, os 

Amonitas, os Moabitas, e os Egípcios. Ele diz que este registro é provavelmente uma 

                                                
43 Comparar os seguintes textos no livro de Esdras: 10:18 cf. 2:2, 3:2, 8, 5:2; 10:20 cf. 2:37; 10:21 cf. 
2:39; 10:22 cf. 2:38; 10:24 cf. 2:42; 10:25 cf. 2:3; 10:26 cf. 2:7; 10:27 cf. 2:8; 10:28 cf. 2:11; 10:29 cf. 
2:10; 10:30 cf. 2:6; 10:31 cf. 2:32; 10:33 cf. 2:19; 10:43 cf. 2:29. 
44 Yamauchi (1998, p. 668) descreve que a chegada de Esdras em 457 a.C. é datada a partir do 
calendário Tishri à Tishri. Assim, a reunião ocorrida no vigésimo dia do nono mês (Ed 10:9; mês de 
Kislev), foi realizada no dia 7 de dezembro de 457 a.C. Devido às chuvas, os responsáveis por julgar 
os casos começaram a se reunir dez dias depois, no primeiro dia do décimo (Ed 10:16; mês de Tebet). 
De acordo com o CBASD (DORNELES, 2012b, p. 420), este foi o dia 18 de dezembro de 457 a.C. 
Yamauchi (1998, p. 668) conclui dizendo que o trabalho foi completado em três meses, no primeiro dia 
do primeiro mês (Ed 10:17; Nisan), que é 15 de abril de 456 a.C.     
45 Ver Êxodo 3:8, 17; 13:5; 23:23; Deuteronômio 7:1; 20:17; Josué 3:10; 9:1; 12:8; Juízes 3:5; 1Reis 
9:20. 
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atualização da lista, concluindo que, assim como no passado era proibido o 

casamento com membros destes povos, no período pós-exílico continuava sendo 

proibido. 

No entanto, Bolin (2012, p. 51, tradução livre) diz que "A lista de povos no 

versículo 1 é um arcaísmo deliberado, comparando o grupo da população indígena 

com os inimigos de Israel das histórias da conquista de Canaã após o êxodo".46 Assim 

como Bolin, Brown II (2005, p. 447) argumenta que em Esdras 9:1, a gramática do 

texto bíblico [uso da preposição antes da palavra abominações] não tenta identificar a 

origem étnica das mulheres estrangeiras que os israelitas tinham se casado, mas faz 

uma comparação entre os povos de outras terras e as abominações dos grupos 

listados. Ele diz: “Os Israelitas tinham se casado com povos que estavam praticando 

as mesmas abominações que caracterizaram os antigos Cananitas, Moabitas, 

Amonitas e Egípcios” (BROWN II, 2005, p. 447, tradução livre).47 

Os povos (ʿǎm) de outras terras (ʾěrěṣ) são mencionados pela primeira vez no 

livro de Esdras, quando Jesua e Zorobabel lideraram a edificação do “altar do Deus 

de Israel” (Ed 3:2), em Jerusalém, “sob o terror dos povos de outras terras” (Ed 3:3). 

Em seguida, eles são descritos como “adversários de Judá e Benjamim” (Ed 4:1). Seu 

objetivo era impedir a edificação do templo do Senhor (Ed 4:4-5). Esdras 4:2 esclarece 

que eles foram trazidos para a região de Jerusalém por “Esar-Hadom, rei da Assíria”.  

Esdras 4:8-23 está localizado literariamente antes de Esdras 9:1-2, mas seu 

tema se encaixa cronologicamente depois de Esdras 10:44. Trata-se de uma carta 

destinada ao rei Artaxerxes, com o propósito de impedir a reedificação da cidade de 

Jerusalém (Ed 4:12). Esdras 4:9-10 descreve os remetentes da carta: 

 

Escreveu Reum, o comandante, e Sinsai, o escrivão, os outros seus 
companheiros: dináitas, afarsaquitas, tarpelitas, afarsitas, arquevitas, 
babilônios, susanquitas, deavitas, elamitas, e outros povos, que o 
grande e afamado Osnapar transportou e que fez habitar na cidade de 
Samaria, e os outros aquém do Eufrates.  

 

Os povos mencionados em Esdras 4:9-10 foram transportados para a cidade 

de Samaria por Osnapar. Assim, Esar-Hadom e Osnapar foram alguns dos 

                                                
46 “The list of peoples in verse 1 is a deliberate archaism, meant group the indigenous population with 
the enemies of Israel from the stories of the conquest of Canaan after the exodus”.  
47 “The Israelites had intermarried with people who were practicing the same abominations that 
characterized the ancient Canaanites, Moabites, Ammonites, and Egyptians”.  
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responsáveis por repovoar Samaria e os arredores de Jerusalém, com os povos de 

outras terras. Estes reis não são mencionados no livro de Reis, o qual somente 

menciona a Salmaneser, rei Assírio, responsável pela queda de Samaria (2Rs 17:3, 

6; 18:11) e a renovação de sua população como descrito em 2Reis 17:24: 

 

O rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Hamate 
e de Sefarvaim e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos 
filhos de Israel; tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas 
cidades.    

 

Yamauchi (1998, p. 662, tradução livre) comenta que no grupo classificado 

como povos de outras terras, estavam “[...] os recém-chegados pagãos trazidos para 

Samaria pelos Assírios que tinham se infiltrado no sul, os Edomitas, e outros que 

haviam invadido antigos territórios da Judéia”.48 Williamson (1985, p. 130) classifica 

estes povos como o resto da população da Palestina e os mesmos descritos em 

Esdras 3:3. 

Conclui-se que os povos (ʿǎm) de outras terras (ʾěrěṣ) não eram os cananeus, 

heteus, ferezeus, jebuseus, amonitas, moabitas, egípcios e amorreus descritos em 

Esdras 9:1-2. Eles foram os povos que repovoaram Samaria e os arredores de 

Jerusalém após a queda do reino do norte, e posteriormente, durante o exilio 

babilônico. No entanto, o relacionamento conjugal com estes povos de outras terras 

deveria ser evitado, porque eles praticavam as mesmas abominações das nações 

anteriormente. 

 

2.3.5 As abominações (tôʿēḇāh)49 

 

Quais eram as abominações praticadas pelos povos de outras terras, motivos 

pelos quais o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, príncipes e magistrados, 

deveriam se separar deles? 

A palavra tôʿēḇāh ocorre 117 vezes em 112 versículos no AT,50 com o 

significado principal de abominação. Em uma leitura atentiva do uso de tôʿēḇāh no 

contexto bíblico, percebe-se que esta palavra é utilizada no AT, para descrever os 

                                                
48 “[...] the pagan newcomers brought into Samaria by the Assyrians and who had infiltrated south, and 
Edomites and others who had encroached on former Judean territories”. 
49 Para ampliação do estudo, verificar Botterweck et al. (1997, p. 460-463). 
50 LOGOS BIBLE SOFTWARE 6 (acesso em: 5 mar. 2015).  
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costumes e as práticas religiosas das nações pagãs, que eram desaprovadas por 

Deus. Estas práticas, o povo de Israel não deveria imitar.  

Um exemplo reverso deste princípio pode ser visto na nação egípcia que não 

aceitava a profissão (Gn 46:34) e a religião (Êx 8:26) dos hebreus. Os egípcios 

também não tomavam suas refeições junto com eles (Gn 43:32). Essa situação é 

descrita em Provérbios 29:27 que diz: “Para o justo, o iníquo é abominação e o reto 

no seu caminho é abominação ao perverso”.    

Os princípios que regiam o estilo de vida do povo de Israel estavam baseados 

nos mandamentos de Deus (Lv 18:1-2, 4-5), e dessa maneira, eles não deveriam 

imitar as obras dos povos de outras nações, que estavam baseadas em seus próprios 

estatutos. Essa instrução é descrita em Levítico 18:3: 

 

Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem 
fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, 
nem andareis nos seus estatutos. 

 

Levítico 18 descreve alguns costumes praticados por outros povos na área do 

casamento e vida sexual que são considerados uniões abomináveis, como: a relação 

sexual com: parentes sanguíneos (Lv 18:6), mãe (Lv 18:7), madrasta (Lv 18:8), irmã 

(Lv 18:9), netas (Lv 18:10), meia irmã (Lv 18:11), tias solteiras (Lv 18:12-13) e casadas 

(Lv 18:14), nora (Lv 18:15), cunhada (Lv 18:16), filha e netas por parte da esposa (Lv 

18:17). Outras situações abomináveis são: a prática da bigamia (Lv 18:18), a relação 

sexual durante a menstruação (Lv 18:19), o adultério (Lv 18:20; 20:10), a dedicação 

dos filhos a Moloque para prostituição (Lv 18:21; 20:5), o homossexualismo (Lv 18:22; 

20:13) e a relação sexual com animais (Lv 18:23).  

Pelas práticas anteriormente mencionadas, entre outras, as nações e a terra 

foram contaminadas e seus moradores destruídos (Lv 18:24-25). Assim, o povo de 

Israel não deveria praticar os costumes abomináveis destas nações, para não ser 

eliminado assim como o foram (Lv 18:29-30).  

Na área religiosa, as abominações estão relacionadas principalmente com a 

prática da idolatria. Elas descrevem objetos como: imagens de escultura (Dt 7:25), 

altares, colunas, postes-ídolos (Dt 12:4, 31), ídolos (Ez 16:36), o sacrifício dos filhos 

(Jr 32:35). Também descrevem as seguintes ações: a profanação do sábado, do 

santuário (Ez 20:4, 13, 16; 23: 36, 38), a adoração aos astros (Dt 17:3-4), e o serviço 
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a outros deuses (Dt 13:2, 6, 13-14; Jr 44:3-4) como Baal (2Rs 21:2-3), Astarote, 

Quemos, Milcom (2Rs 23:13) e Tamuz (Ez 8:6, 14). 

Algumas profissões consideradas abomináveis são: adivinhos, 

prognosticadores, agoureiros, feiticeiros, encantadores, necromantes, mágicos e 

consultores de mortos (Dt 18:10-12).  

Outras práticas descritas como abominações no AT são: furtar, matar, 

adulterar, jurar falso (Jr 7:9-10), oprimir o pobre e o necessitado, emprestar com juros 

(Ez 18:12-13), alterar o peso da balança (Pv 11:1; 20:10, 23), o comer alimentos 

imundos (Dt 14:3). 

A união em casamento entre um homem do povo de Israel e uma mulher 

idólatra poderia fazer com que todos os costumes, objetos e práticas abomináveis 

descritos acima fossem introduzidos no círculo familiar e da nação por meio deste 

relacionamento íntimo. 

Esta união abominável é descrita em um período posterior ao livro de Esdras 

assim:  

 

Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em 
Jerusalém; porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele 
ama, e se casou com adoradora de deus estranho (Ml 2:11).  

 

Para prevenir esta abominação, Deus deu orientações distintas acerca da 

guerra com as nações em Deuteronômio 20. Estas orientações diferenciavam a 

abordagem de guerra para com os povos que viviam longe da terra prometida e 

aqueles que viviam no território da mesma. As diferenças são:  

Em relação aos povos que viviam longe da terra prometida por Deus, a 

orientação era a seguinte: Quando o povo de Israel se aproximasse de uma destas 

cidades, deveria oferecer paz (Dt 20:10). Se o povo aceitasse a paz, se tornaria sujeito 

a trabalhos forçados (Dt 20:11), mas se fizesse guerra (Dt 20:12), todas as pessoas 

do sexo masculino deveriam ser mortas (Dt 20:13) e as mulheres, crianças, animais e 

demais coisas da cidade seriam despojos para o povo de Israel (Dt 20:14). 

Em relação aos povos que viviam nas cidades da herança do povo de Israel, 

ou seja, Canaã, a orientação era outra: Ninguém deveria ser deixado vivo (Dt 20:16). 

Deveriam ser destruídos totalmente “[...] os heteus, os amorreus, os cananeus, os 

ferezeus, os heveus e os jebuseus” (Dt 20:17), para que estes não ensinassem ao 
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povo de Israel “[...] a fazer segundo todas as abominações, que fizeram a seus 

deuses, pois pecaríeis contra o Senhor, vosso Deus” (Dt 20:18).  

Foi a constante transgressão da aliança de Deus, por meio da prática das 

abominações das nações condenadas por Deus, que levou o povo de Israel para o 

exilio babilônico. Isto é enfatizado em 2Crônicas 36:14 que diz: “Também todos os 

chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo 

as abominações dos gentios [...]”. 

No contexto pós-exílico de Esdras 9:1-2, os sacerdotes, levitas, povo de Israel, 

príncipes e magistrados, estavam novamente abrindo as portas para a entrada das 

práticas abomináveis descritas acima por meio do matrimônio.  

Brown II (2005, p. 449) por sua vez, argumenta que as repetições da palavra 

abominação na oração de Esdras (Ed 9:11, 14), revelam um paralelo entre os povos 

antigos e os povos das terras de seu período, igualando-os na prática das mesmas 

abominações, e conclui que os povos das terras também eram idólatras. Myers (2010, 

p. 76) enfatiza que estes matrimônios levariam a prática da religião ilícita.  

Davidson (2007, p. 320) argumenta que a explicita referência às abominações 

das nações pagãs, indica que o problema do matrimônio misto não estava relacionado 

a manter uma pureza étnica, e sim a preservação da verdadeira adoração a Yahweh. 

Williamson (1985, p. 130-131) também diz que a questão em Esdras 9:1-2 foi religiosa 

e não étnica. Ele argumenta que o termo técnico abominação é utilizado no 

Pentateuco para práticas religiosas de estrangeiros.  

Pelos argumentos apresentados, conclui-se que os povos de outras terras 

praticavam as mesmas abominações das nações antigas. Estas abominações 

abrangiam costumes e práticas religiosas que foram desaprovadas por Deus. Entre 

elas estavam, as relações sexuais ilícitas, as uniões abomináveis, a prática da 

idolatria, a adoração a outros deuses, o trabalho em profissões proibidas, a 

transgressão dos dez mandamentos, a alimentação imunda, entre outros. Assim, o 

matrimônio com os povos de outras terras deveria ser evitado não pela questão étnica, 

mas pelo aspecto religioso e ético.  

   

2.3.6 A não separação (bdl) dos povos de outras terras 

 

Por que o povo de Israel deveria separar-se dos povos de outras terras?    
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A palavra “separaram” em Esdras 9:1 deriva-se do verbo hebraico bdl que 

significa separar. Esta palavra ocorre 42 vezes em 40 versículos no AT.51 Os principais 

contextos de seu uso serão descritos a seguir. 

 

2.3.6.1 Aplicação ao contexto da criação do mundo 

 

No contexto da criação do mundo, bdl é usado para descrever a separação 

entre a luz e as trevas (Gn 1:4, 18), entre as águas abaixo do firmamento e as águas 

acima do firmamento (Gn 1:6-7), e entre o dia e a noite (Gn 1:14). 

 

2.3.6.2 Aplicação ao contexto do santuário  

 

No contexto do santuário no deserto, bdl é usado para descrever a função do 

véu ao fazer a separação entre o Santo Lugar e o Santo dos Santos (Êx 26:33). Na 

visão de Ezequiel, o futuro santuário do Senhor deveria possuir um muro que 

separasse o território do templo das demais terras do povo de Israel. O propósito seria 

“[...] fazer separação entre o santo e o profano” (Ez 42:20).     

 

2.3.6.3 Aplicação ao contexto do sacerdócio 

 

Nadabe e Abiú ministraram perante o Senhor embriagados, e foram mortos (Lv 

10:9, 1-2). Neste episódio, bdl é utilizado para descrever a responsabilidade do 

sacerdote em ensinar o povo de Israel a fazer separação “[...] entre o santo e o profano 

e entre o imundo do limpo” (Lv 10:10). Este ensino abrangia todos os estatutos que o 

Senhor havia dado por intermédio de Moisés (Lv 10:11), inclusive as leis referentes a 

alimentação, como diz Levítico 11:47: “para fazer diferença [bdl] entre o imundo e o 

limpo e entre os animais que se podem comer e os animais que se não podem comer”.  

Ezequiel fez uma denúncia contra os sacerdotes, pois estes não cumpriram o 

seu dever. Ezequiel 22:26 diz:  

 

Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas 
coisas santas; entre o santo e o profano, não fazem diferença [bdl], 

                                                
51 LOGOS BIBLE SOFTWARE 6 (acesso em: 14 abr. 2015). 
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nem discernem o imundo do limpo e dos meus sábados escondem os 
olhos; e, assim, sou profanado no meio deles. 

 

De acordo com o texto em Ezequiel 22:26, o não fazer separação significava 

três coisas: Primeiro, os sacerdotes estavam transgredindo a lei de Deus. Segundo, 

as coisas santas de Deus estavam sendo profanadas. Terceiro, o próprio Deus estava 

sendo profanado.  

 

2.3.6.4 Aplicação ao contexto do ministério Levítico 

 

No contexto do ministério Levítico, bdl é utilizado para descrever que os levitas 

pertenciam a Deus, e foram separados dentre o povo de Israel (Nm 8:14) como 

substituição dos primogênitos (Nm 8:16). Os levitas foram separados com o propósito 

de trabalharem no serviço do Senhor (Nm 8:11). Este era um serviço sagrado, como 

diz Números 16:9:  

 

[...] acaso, é para vós outros coisa de somenos que o Deus de Israel 
vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a 
fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor e estardes 
perante a congregação para ministrar-lhe [...].   

 

Deuteronômio 10:8 descreve o sentido de bdl para com o ministério Levítico: 

“Por esse mesmo tempo, o Senhor separou [bdl] a tribo de Levi para levar a arca da 

Aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu 

nome até ao dia de hoje”. 

 

2.3.6.5 Aplicação ao contexto da aliança com o povo de Israel  

 

Assim como os levitas haviam sido separados da congregação de Israel para 

servirem ao Senhor, o povo de Israel também foi separado dentre os povos da terra 

para o serviço do Senhor. Esta aliança foi primeiramente feita com Abraão (Gn 12:1-

30).  

Deus fez uma aliança com o povo de Israel. Neste contexto, bdl é utilizado para 

descrever que o povo de Israel foi separado dos demais povos da terra, e possuíam 

um único Senhor (Lv 20:24). Por este motivo, o povo de Israel deveria possuir um 
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estilo de vida diferente das demais nações (Lv 20:23), incluindo sua alimentação (Lv 

20:25). Nesse contexto, o conceito de santidade e separação se unem, como descrito 

em Levítico 20:26, “Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo e separei-vos 

[bdl] dos povos, para serdes meus”. 

O conceito de um povo separado, foi proferido por Salomão, nas palavras finais 

de sua oração, por ocasião da dedicação do templo: “Pois tu, ó Senhor Deus, os 

separaste [bdl] dentre todos os povos da terra para tua herança, como falaste por 

intermédio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito a nossos pais” (1Rs 8:53).    

 

2.3.6.6 Aplicação ao contexto do estrangeiro 

 

Isaias 56:3 esclarece que Deus não fez uma separação étnica entre o povo de 

Israel e os demais estrangeiros. O texto diz: “Não fale o estrangeiro que se houver 

chegado ao Senhor, dizendo: O Senhor, com efeito, me separará [bdl] do seu povo”. 

O contexto diz que os estrangeiros que se achegassem ao Senhor para o servir, amar, 

guardar a aliança e o sábado, seriam aceitos por Ele (Is 56:6-7). 

Em verdade, o pecado é a única coisa que pode separar o ser humano de Deus, 

como diz Isaias 59:2, “Mas as vossas iniquidades fazem separação [bdl] entre vós e 

o vosso Deus; e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não 

ouça”. Assim, a separação que o Senhor exigia dos povos que não eram convertidos 

tinha um motivo ético e não étnico. 

 

2.3.6.7 Aplicação ao contexto do livro de Esdras 

 

Após a conclusão da construção da Casa de Deus, no sexto ano do reinado do 

rei Dario (Ed 6:15), a comunidade israelita fez a dedicação do templo e celebrou a 

Páscoa (Ed 6:16, 19). Outras pessoas que não tinham ido para o exílio, se uniram a 

comunidade israelita para participarem da celebração da Páscoa. Entretanto, antes 

de o fazerem, eles se separaram da “imundícia dos gentios da terra” (Ed 6:21). Neste 

caso, bdl, expressa a ideia de que estas pessoas se separaram do pecado para buscar 

o Senhor e participar da Páscoa. 

Em Esdras 8:24, o líder separou (bdl) doze principais sacerdotes para levar a 

Jerusalém o dinheiro e os utensílios para a casa de Deus. Estes foram separados para 
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este serviço, e foram considerados “santos ao Senhor” (Ed 8:28). Neste caso, bdl, 

expressa a ideia de separação para o serviço.      

Em Esdras 9:1-2, a denúncia feita de que o povo de Israel, os sacerdotes, 

levitas, príncipes e magistrados, não haviam se separado (bdl) dos povos de outras 

terras com as suas abominações, tinha como prova o matrimônio entre eles e as 

mulheres destes povos. Assim, o santo, “semente santa”, não estava separado do 

profano, “povos de outras terras com as suas abominações”. 

 

2.3.6.8 Aplicação ao contexto do livro de Neemias  

 

Num período posterior a Esdras 9:1-2, quando Neemias foi nomeado 

governador e já atuava em Jerusalém, Esdras e os levitas leram o livro da Lei de 

Moisés à comunidade israelita (Ne 8:1). Como resultado, no dia vinte e quatro do 

sétimo mês (Ne 9:1; 8:1) os filhos de Israel jejuaram e se separaram de todos 

estranhos, confessando seus pecados (Ne 9:2). Neste contexto, bdl descreve a 

separação entre a descendência de Israel e os estranhos, como fator para a 

consagração ao Senhor. Todos os que se separaram dos povos de outras terras 

renovaram a aliança com o Senhor naquele dia (Ne 10:28) e prometeram, entre outras 

coisas, que não dariam suas filhas para matrimônio aos povos da terra, nem tomariam 

das filhas deles para seus filhos (Ne 10:30). 

Em suma, a palavra bdl ocorre no AT nos seguintes contextos: criação, 

santuário, sacerdócio, ministério levítico, povo de Israel, estrangeiro, festas religiosas, 

matrimônio, entre outros. A principal ênfase deste verbo é a separação entre o santo 

e o profano, e a separação para o serviço de Deus. 

Assim, o termo bdl em Esdras 9:1-2 indica que as mulheres estrangeiras dos 

povos de outras terras não eram convertidas ao Senhor. Por meio do matrimônio 

misto, o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, os príncipes e magistrados, haviam 

misturado o santo com o profano e eram passíveis dos juízos divinos como ocorridos 

com Nadabe e Abiú. Esta não separação é vista no paralelismo da mistura entre a 

semente santa [o santo], e os povos de outras terras com as suas abominações [o 

profano].  

Isto implica que os sacerdotes anteriores à Esdras não estavam ensinando o 

povo de acordo com a Lei de Moisés. Por este motivo, havia pecado público não 

resolvido na comunidade israelita. A noção da santidade de Deus havia sido perdida. 
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Outra implicação é o fato de que todos os envolvidos na transgressão haviam perdido 

a noção da eleição de Deus para o serviço. Assim, a missão da comunidade israelita 

no período pós-exílico estava comprometida. 

 

2.3.7 A semente (zěrǎʿ) santa (qōḏěš) 

 

2.3.7.1 O significado da palavra zěrǎʿ no AT52 

 

A palavra zěrǎʿ ocorre 229 vezes em 205 versículos do AT,53 significando 

principalmente: semente, sêmen e descendência. 

 

2.3.7.1.1 Semente 

 

O termo zěrǎʿ com o significado de semente é visto, por exemplo, em Gênesis 

1:11 quando Deus disse: “Produza a terra relva, ervas que dêem semente [zěrǎʿ] e 

árvores frutíferas que dêem fruto segundo a sua espécie, cuja semente [zěrǎʿ] esteja 

nele, sobre a terra. E assim se fez”. Este é o significado literal da palavra zěrǎʿ para 

descrever as sementes, grãos e cereais no AT. 

No contexto do povo de Israel, a obediência ou desobediência aos 

mandamentos de Deus estava diretamente relacionada as bênçãos ou maldições em 

relação ao plantio e colheita da semente (Lv 26:5, 16; Dt 28:38). Dentre as orientações 

divinas, estava a ordem de não semear na vinha “duas espécies de semente [zěrǎʿ]”, 

para que o fruto não fosse degenerado (Dt 22:9). Foi enfatizado também, que as 

dízimas dos frutos e cereais, originados pelas sementes, pertenciam a Deus e eram 

“santas são ao Senhor” (Lv 27:30; cf. Dt 14:22). Assim, a semente do dízimo era 

literalmente uma semente santa, zěrǎʿ qōḏěš. 

 

2.3.7.1.2 Sêmen 

 

O termo zěrǎʿ com o significado de sêmen é encontrado, por exemplo, em 

Levítico 15:16, o qual diz: “Também o homem, quando se der com ele emissão do 

sêmen, banhará todo o seu corpo em água e será imundo até à tarde”.  

                                                
52 Para ampliação do estudo, verificar Botterweck et al. (1980, p. 143-162). 
53 LOGOS BIBLE SOFTWARE 6 (acesso em: 18 fev. 2014). 
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As leis que regiam a vida sexual do povo de Israel (Lv 15:18, 32) e dos 

sacerdotes (Lv 22:4), ressaltavam o propósito de Deus em santificar seu povo (Lv 

22:9) e separá-lo das impurezas, “para que não morram delas, ao contaminarem o 

meu tabernáculo, que está no meio deles” (Lv 15:31). 

A palavra sêmen aparece no contexto de casamentos ilícitos e uniões 

abomináveis de Levítico 18, com respeito a não se deitar com a mulher do próximo 

(Lv 18:20). Também aparece no contexto de Levítico 19, em relação a não se deitar 

com uma escrava que seja casada (Lv 19:20). Em Números 5:13, ela ocorre em 

relação ao procedimento que deveria ser realizado quando um marido do povo de 

Israel tivesse suspeita de infidelidade da esposa. 

 

2.3.7.1.3 Descendência 

 

O significado da palavra zěrǎʿ com maior ocorrência no AT é descendência. A 

palavra descendência (zěrǎʿ) ocorre pela primeira vez em Gênesis 3:15, onde diz: 

“Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente 

[zěrǎʿ]. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar”. Neste texto, a palavra 

descendência está em um contexto de inimizade, conflito e polarização, entre os 

descendentes da serpente e os descendentes de Eva. Neste conflito, um descendente 

da descendência da mulher venceria a serpente. 

A palavra descendência (zěrǎʿ) também é utilizada no contexto da aliança entre 

Deus e o patriarca Abrão. Nesta aliança, o Senhor prometeu que multiplicaria a sua 

descendência (Gn 15:5), e daria a ele e a sua descendência (Gn 13:15) a terra “desde 

o rio do Egito até ao grande rio Eufrates” (Gn 15:18).  

O Senhor repetiu esta promessa a Isaque e sua descendência (Gn 26:3), a 

Jacó e sua descendência (Gn 28:13), e confirmou que a promessa pertencia ao povo 

de Israel (Êx 33:1), por serem a descendência dos referidos patriarcas Abraão, Isaque 

e Jacó (Dt 1:8), o povo escolhido dentre todos os povos (Dt 10:15).   

A palavra descendência é usada em um contexto de esperança, pois Deus 

entregou a descendência de Israel aos inimigos após o longo período de afastamento 

dEle (2Rs 17:20), mas prometeu trazê-los de volta do exílio babilônico e de todas as 

terras para as quais tinham sido lançados (Jr 23:8). Assim, mesmo depois do exilio, 

Deus continuaria sendo fiel a Sua promessa por meio de um remanescente, a 

descendência santa, expressão descrita unicamente em Isaias 6:13 e Esdras 9:2. 
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2.3.7.2 A identificação da semente (zěrǎʿ) santa em Esdras 9:2    

 

De acordo com o estudo dos principais significados da palavra zěrǎʿ no AT, 

considera-se que em Esdras 9:2 esse termo significa descendência e é usado para 

descrever o povo de Israel no período pós-exílico.  

Alguns textos bíblicos no livro de Esdras e Neemias colaboram para essa 

indicação, como por exemplo, a descrição de Esdras 2:59, repetida em Neemias 7:61, 

no contexto da primeira vinda dos exilados sob a liderança de Zorobabel e Josué (Ed 

2:1-2). Nesta oportunidade, algumas pessoas que retornaram da Babilônia “não 

puderam provar que as suas famílias eram da descendência [zěrǎʿ] de Israel” (Ed 

2:59; 7:61). Outro texto que contribui para a mesma identificação é Neemias 9:2, o 

qual descreve que os da “descendência [zěrǎʿ] de Israel” se apartaram dos estranhos 

e confessaram seus pecados. Assim, descendência santa (Ed 9:2) e descendência de 

Israel são expressões sinônimas.  

     

2.3.7.3 Uma descendência santa (qōḏěš)54  

 

A palavra qōḏěš ocorre 469 vezes em 382 versículos no AT.55 Esta palavra é 

utilizada para descrever o caráter de Deus, Sua presença, Seu Espírito e Sua 

habitação celestial. Ela também ocorre no contexto do santuário terrestre com seus 

respectivos móveis, roupas, utensílios, alimentos, ofertas e festas. Ela qualifica os 

sacerdotes, os levitas e o povo de Israel. Identifica a natureza do sábado e do dízimo, 

entre outras coisas santas. 

 A santidade é um atributo do caráter de Deus, como descreveu Davi no Salmo 

29:2: “Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da 

santidade [qōḏěš]”. Assim, o Seu nome santo (Lv 22:32), a Sua habitação celestial 

santa (Dt 26:13), o Seu trono santo (Sl 47:8), o Seu Espírito Santo (Is 63:10-11) e 

Suas palavras santas (Jr 23:9), estão em uma graduação de respeito diferente do 

comum pois são sagrados. 

A manifestação da presença de Deus no relacionamento pessoal com seus 

filhos torna o espaço físico escolhido por Ele sagrado. Esse fato ocorreu com Moisés 

                                                
54 Para ampliação do estudo, verificar Botterweck et al. (2003, p. 521-545). 
55 LOGOS BIBLE SOFTWARE 6 (acesso em: 24 fev. 2015). 
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ao estar em “terra santa” (Êx 3:5), e com Josué ao estar em “lugar santo” (Js 5:15). A 

palavra qōḏěš também é usada para descrever o santuário (Lv 5:15) e seus 

compartimentos, o lugar santo (Lv 10:17) e o lugar santo dos santos (1Rs 6:16), pois 

eram sagrados pela habitação de Deus ali (Êx 25:8; 1Rs 6:13). 

Todos os serviços realizados no santuário, seus móveis, utensílios e ofertas 

eram santos, e por este motivo os sacerdotes que ministravam no santuário deveriam 

trajar vestes santas (Êx 28:4), portar na coroa santa (Êx 29:6; Lv 8:9) a mitra, com a 

inscrição “Santidade ao Senhor” (Êx 28:36; 39:30). Eles deveriam ser ungidos com 

óleo santo (Êx 30:31-33). Eram desta maneira separados para o oficio sacerdotal (Êx 

40:13-15), o serviço de Deus. Desse modo, a palavra qōḏěš recorda a presença de 

Deus no santuário, a natureza sagrada de tudo o que envolve o serviço de Deus e a 

escolha de pessoas separadas para este serviço. 

Há uma progressão histórica de lugares santos, como resultado da 

manifestação da presença de Deus. Isto pode ser visto, da experiência de Moisés, de 

Josué, e do santuário, para o monte santo de Deus (Is 56:7) que é a cidade santa de 

Jerusalém (Dn 9:16; Ne 11:1). Deus estaria presente nesta cidade para que por meio 

dela Seu nome fosse conhecido em toda a terra. 

O mesmo ideal de Deus para com a santidade dos sacerdotes, que foram 

separados dentre todas as tribos de Israel para o serviço do santuário, era o seu ideal 

para com o povo de Israel, que foi separado dentre todos os povos (Dt 10:15) para o 

Seu serviço. Assim, o povo de Israel é descrito como um povo santo (Is 62:12; 63:18; 

Dn 12:7), um “rebanho de santos, o rebanho de Jerusalém” (Ez 36:38) a cidade santa 

(Dn 9:24).   

Fensham (1982, p. 125) argumenta que o termo santo em Esdras 9:2 indica 

que o termo semente não aponta para um preconceito racial. Ele aponta para a eleição 

de Israel como o povo de Deus (Êx 19:6) para levar Sua revelação, e ser uma luz as 

nações (Is 42:6). 

Williamson (1985, p. 132), por sua vez, diz que Esdras 9:2 pode ter sido 

baseado em um apelo às leis de santidade que proíbem o ajuntar dos animais de 

espécies diferentes, o semear com sementes diferentes, e o costurar com estofos 

diferentes (Lv 19:19). Adicionado a noção do povo santo de Deuteronômio, o autor 

enfatiza que a comunidade não tinha em mente uma separação étnica, pois o conceito 

da semente de Abraão, eleita por Deus como um povo santo, não estava baseado na 

superioridade, mas no serviço para abençoar as nações (Gn 12:1-3, 7; Dt 7:6-7).  
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Keil e Delitzsch (1966, p. 117, tradução livre) dizem que: "A denominação é 

retirada de Isaias 6:13, onde o remanescente do povo da aliança, preservado em meio 

aos juízos, e assim purificado, é chamado de semente santa".56 Assim, em Esdras 

9:2, descendência “santa” é a descrição do ideal divino para Seu povo remanescente 

do exílio (Is 6:13). Esse povo obteve graça da parte do Senhor, e agora estava 

restaurando sua vida e estabilidade em Jerusalém, o “lugar santo” (Ed 9:8). Esta 

descendência deveria ser consciente da presença de Deus em seu meio, e também, 

deveria ser consciente de sua missão. 

A implicação da santidade de Deus para com a “descendência santa” (Ed 9.2) 

no período pós-exílico era a mesma de antes do exílio babilônico, como descrito em 

Levítico 22:32: “Não profanareis o meu santo nome, mas serei santificado no meio 

dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor, que vos santifico”. Para que o nome de Deus 

não fosse profanado, o sacerdote deveria ensinar o povo a fazer separação entre o 

que era santo e profano, entre o que era limpo e o que era imundo (Ez 22:26; 44:23). 

Dentre todos os aspectos dessa separação estavam as orientações referentes a 

santidade do sábado (Ez 22:8, 26), as orientações sobre as abominações na área 

sexual (Ez 22:10-11), e o próprio exemplo dos sacerdotes ao tomar como esposa uma 

mulher da descendência de Israel, que fosse virgem ou viúva de sacerdote (Ez 44:22).  

             

2.3.7.4 A mistura (ʿrb) da descendência santa   

 

A raiz hebraica ʿrb ocorre 5 vezes no AT,57 com o significado principal de uma 

pessoa ou povo se misturar ou associar com outra pessoa ou povo (Sl 106:35; Pv 

14:10; 20:19; 24:21; Ed 9:2). 

No contexto bíblico do AT, o termo está ligado a situações negativas, como a 

se associar ou misturar, com os povos que não temem a Deus (Sl 106:35; Ed 9:2), 

com o estranho (Pv 14:10), com o mexeriqueiro (Pv 20:19) e com os revoltosos (Pv 

24:21). 

Gênesis 3:15 descreve o conflito que existiria ao longo da história da salvação, 

entre a descendência de Eva e a descendência da serpente, onde uma estaria 

separada da outra pela inimizade. A palavra inimizade ocorre outras quatro vezes no 

                                                
56 “The appellation is taken from Isa. vi. 13, where the remnant of the covenant people, preserved in the 
midst of judgments, and purified thereby, is called a holy seed”.  
57 LOGOS BIBLE SOFTWARE 6 (acesso em: 9 mar. 2015). 
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AT (Nm 35.21-22; Ez 25:15; 35:5) em um contexto de homicídio, destruição e 

violência.    

Esta inimizade entre as duas descendências é descrita em Gênesis 4:8 com o 

homicídio de Caim ao matar Abel. Caim é considerado, desta maneira, como 

pertencendo ao “Maligno” (1Jo 3:12), e Abel como um homem justo e com a aprovação 

de Deus (Hb 11:4). Após a morte de Abel, Eva teve outro filho que foi chamado Sete, 

“porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente [zěrǎʿ] em lugar de Abel, 

que Caim matou” (Gn 4:25). Caim tomou a decisão de retirar-se da “presença do 

Senhor” (Gn 4:16) enquanto a descendência de Sete tomou a decisão de “invocar o 

nome do Senhor” (Gn 4:26).  

Um dos aspectos envolvidos na separação entre a descendência das pessoas 

fiéis a Deus e a descendência das pessoas infiéis a Deus foi o casamento. Para que 

a promessa de Deus se cumprisse na vida de Abraão e seus descendentes, Isaque 

deveria tomar por esposa uma mulher da ascendência de Abraão, como descrito em 

Gênesis 24:7: 

 

O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha 
terra natal, e que me falou, e jurou, dizendo: À tua descendência darei 
esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de proceder, e tomarás de 
lá esposa para meu filho. 

 

Assim, o servo de Abraão foi orientado a não tomar por esposa para Isaque, 

uma das filhas dos cananeus (Gn 24:3), mas uma entre os parentes de seu pai (Gn 

24:4). 

Em Esdras 9:1-2 são descritas duas descendências que, ao invés de estarem 

separadas e em inimizade, semelhante ao relato de Gênesis 3:15, estão misturadas 

(ʿrb) por meio de um tipo de relacionamento considerado uma “transgressão”. É a 

mistura (ʿrb) do santo com o abominável, do “povo de Israel” com os “povos de outras 

terras”, da “descendência santa” com a descendência que praticava as mesmas 

abominações dos cananeus, heteus, ferezeus, jebuseus, amonitas, moabitas, 

egípcios e amorreus.   

Em meio a esta transgressão, a descendência (zěrǎʿ) santa (qōḏěš) estava se 

tornando como antes do exílio, a descendência (zěrǎʿ) de malignos (Is 1:4; 14:20), 

descendentes de Caim (1Jo 3:12) e da serpente (Gn 3:15).    
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Em suma, a expressão semente santa tem sua origem nas leis referentes às 

dízimas das sementes, as quais pertenciam a Deus (Lv 27:30; cf. Dt 14:22). Ela é 

utilizada de maneira metafórica em Esdras 9:2 para identificar a descendência de 

Israel (Ed 2:59; cf. Ed 9:2).  

A identificação da descendência de Israel como semente santa indica: Primeiro, 

que a comunidade israelita ainda era povo eleito de Deus (Dt 10:15), e o 

remanescente pós-exílico (Is 6:13) da descendência fiel de Eva (Gn 3:15) e 

posteriormente de Abrão (Gn 15:18). Segundo, que Deus estava presente entre eles 

para santificar não somente o templo ou a cidade, mas Seu povo. O chamado à 

santificação implicava na separação do povo de Israel dentre os outros povos, para o 

serviço de Deus. Terceiro, que a descendência de Israel não deveria misturar-se com 

os povos que eram idólatras (Sl 106:35-36). E quarto, que por meio do matrimônio 

com os povos de outras terras (Ed 9:1-2) o santo se misturou com o abominável e a 

comunidade israelita estava em estado de transgressão.     

  

2.3.8 A transgressão (mǎʿǎl)  

 

A palavra mǎʿǎl ocorre 28 vezes no AT como substantivo,58 significando 

principalmente transgressão, infidelidade. O tipo de relacionamento descrito em 

Esdras 9:1-2 foi considerado como mǎʿǎl.  

No contexto do AT, transgressão (mǎʿǎl) (Lv 26:40) é a desobediência aos 

mandamentos do Senhor, e a consequente violação da Sua aliança (Lv 26:14-15). A 

transgressão ocorre por meio de uma ação pecaminosa. Esta pode ser realizada por 

ignorância (Lv 5:15) ou conscientemente (Lv 6:2), tornando o indivíduo culpado (Nm 

5:6) e necessitado de um sacrifício expiatório (Nm 5:8).      

A palavra transgressão (mǎʿǎl) é sinônimo de infidelidade em Números 5:12, 

27, cujo contexto descreve as orientações do Senhor sobre o procedimento do marido 

ao suspeitar que sua mulher cometeu adultério. Adler (1990, p. 125) diz que este é o 

único caso em que a vítima de mǎʿǎl não é o Senhor. Ela descreve que a localização 

desta passagem precedendo uma perícope na qual o sujeito de mǎʿǎl é o Senhor (Nm 

5:5-10) “convida o leitor à analogia: pecado contra Deus e infidelidade conjugal”. 

                                                
58 LOGOS BIBLE SOFTWARE 6 (acesso em: 4 mar. 2015). 
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Além do adultério, existem várias ações pecaminosas no AT que são descritas 

como transgressão, dentre elas a prostituição, a idolatria, e o cometer abominação. 

Números 31:16 faz referência ao “conselho de Balaão”, o qual levou os filhos 

de Israel a transgredir (mǎʿǎl) contra o Senhor. Este conselho resultou no 

relacionamento sexual entre os filhos do povo de Israel e as filhas dos moabitas, e 

midianitas. Esta prostituição levou-os a prática da idolatria (Nm 25:1-2). 

As transgressões (mǎʿǎl) do rei Acaz (2Cr 28:19) e do rei Manassés (2Cr 33:19) 

foram, sobretudo, no campo da idolatria (2Cr 28:2-4, 23-25; 33:2-7, 15), e nas demais 

ações pecaminosas descritas como as “abominações59 dos gentios” (2Cr 28:3; 33:2). 

Todo o povo e até os principais sacerdotes estavam envolvidos antes do exilio 

babilônico nestas práticas (2Cr 36:14). 

A experiência de Acã demonstra que a transgressão de um indivíduo tem suas 

consequências sobre toda a comunidade. Foi ele quem tomou as coisas condenadas 

de Jericó (Js 6:17-18), mas são os filhos de Israel que são considerados como aqueles 

que transgrediram (mǎʿǎl) (Js 7:1) e violaram a aliança (Js 7:11).  

Dentre as piores consequências da transgressão (Ez 14:13) para o povo de 

Israel estavam os seguintes juízos de Deus: a “[...] espada, a fome, as bestas-feras e 

a peste [...]” (Ez 14:21), e finalmente o exilio (Ez 17:20). 

A oração de Daniel descreve que a transgressão (mǎʿǎl) foi o motivo pela qual 

o povo de Israel foi levado para o exílio:  

 

A ti, ó Senhor, pertence justiça, mas a nós, o corar de vergonha, como 
hoje se vê; aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo o 
Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde 
os tens lançado, por causa das suas transgressões [mǎʿǎl] que 
cometeram contra ti (Dn 9:7). 

 

Foi por causa de sua transgressão que o povo de Judá foi levado para a 

Babilônia (1Cr 9:1). White (1992, p. 620) diz que em “seu estudo das causas que 

levaram ao cativeiro babilônico, Esdras havia verificado que a apostasia de Israel se 

devia em grande parte a sua mistura com nações pagãs”. 

Em Esdras 9:2 (cf. Ed 9:4; 10:2, 6, 10), o problema da transgressão (mǎʿǎl) 

reaparece pela primeira vez depois do retorno dos exilados de Babilônia para 

Jerusalém. Throntveit (1992, p. 49) enfatiza que a palavra-chave transgressão (mǎʿǎl) 

                                                
59 Ver o tópico 2.3.5 As abominações. 
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ocorre cinco vezes ao longo de Esdras 9-10 (cf. Ed 9:2, 4; 10:2, 6, 10), chamando a 

atenção do leitor para este problema na comunidade. Qual transgressão? O tomar 

mulheres dentre os povos vizinhos que praticavam as mesmas abominações dos 

povos que foram condenados por Deus.    

Bolin (2012, p. 52, tradução livre) enfatiza que na "grande maioria dos textos 

do Antigo Testamento, o maior pecado é a apostasia da exclusiva adoração de 

Yahweh”.60 Ele continua dizendo, que uma das imagens favoritas utilizadas para 

descrever o pecado mencionado acima é o da imoralidade sexual, onde Deus é o 

marido ofendido, e Israel a esposa infiel, como em Oséias 1-2 (BOLIN, 2012, p. 52). 

Ele conclui dizendo que: 

 

Muitas vezes, no entanto, a apostasia não é simbolizada como a 
infidelidade conjugal, mas sim é atribuída para casamentos inválidos 
com mulheres estrangeiras, que levam seus maridos israelitas a 
abandonar a adoração exclusiva de Yahweh (BOLIN, 2012, p. 52, 
tradução livre).61 

 

Yamauchi (1998, p. 663-664) relaciona a infidelidade com os casamentos 

inválidos dizendo que o casamento com aqueles que não pertenciam a Yahweh era 

infidelidade pois o povo de Israel era a noiva de Yahweh. Brown II (2005, p. 453) 

chama esta quebra de aliança como adultério espiritual.    

Identifica-se que o matrimônio com pessoas dos povos de outras terras foi 

considerado uma transgressão. Isto significa que os envolvidos nesse problema 

haviam desobedecido aos mandamentos do Senhor e violado a Sua aliança. O 

matrimônio misto é uma transgressão que está no mesmo nível do adultério, 

prostituição, idolatria, e demais abominações descritas no AT. Como no caso de Acã, 

a transgressão por parte dos envolvidos em Esdras 9:1-2 afetava toda a comunidade 

israelita, e dentre as piores consequências, estava a possibilidade de retornarem para 

o exílio. Em Esdras 9:1-2 a palavra transgressão também é sinônima de infidelidade 

e adultério espiritual pelo fato de o povo de Israel, noiva de Yahweh, ter se envolvido 

em matrimônio com pessoas que não adoravam a Deus.     

  

                                                
60 “In the vast majority of Old Testament texts, the greatest sin is apostasy from the sole worship of 
Yahweh”.  
61 “Oftentimes, however, apostasy is not symbolized as marital infidelity but rather is attributed to invalid 
marriages with foreign women who lead their Israelite husbands to abandon the sole worship of 
Yahweh”.  
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2.3.9 O tomar (nśʾ) das suas filhas para si e para seus filhos  

 

Em Esdras 9:2 está escrito: “pois tomaram das suas filhas para si e para seus 

filhos [...]”. A que tipo de união o texto se refere? Casamento, concubinato, poligamia, 

fornicação ou outra? Foram casamentos lícitos ou ilícitos? Por que o verbo hebraico 

usado para descrever a ação de tomar é nśʾ e não lqḥ, que é o verbo mais usado no 

AT para o ato de tomar em casamento? A proibição para esse relacionamento possuía 

um caráter étnico ou ético e religioso?  

 

2.3.9.1 Estudo da palavra nśʾ no AT62 

 

A raiz nśʾ possui diferentes significados no AT. De acordo com Botterweck et 

al. (1999, 10:27), ela é uma palavra comum e ocorre mais de 650 vezes. A ferramenta 

para o estudo de palavra do programa Logos Bible Software 6, lista 653 ocorrências 

de nśʾ em 610 versículos bíblicos.63 

Uma leitura atentiva dos referidos versículos em seu contexto no AT, permite-

nos organizar os significados mais relevantes da raiz nśʾ com o propósito de 

compreender seu sentido em Esdras 9:2. 

 

2.3.9.1.1 nśʾ com o significado de apoiar, ajudar, assistir  

 

O significado de nśʾ com o sentido apoiar, ajudar ou assistir é visto, por 

exemplo, em Esdras 1:4, que diz: “Todo aquele que restar em alguns lugares em que 

habita, os homens desse lugar o ajudarão [nśʾ] com prata, ouro, bens e gado, afora 

as dádivas voluntárias para a Casa de Deus, a qual está em Jerusalém”. Neste 

contexto, Ciro ordenou que todos os moradores do seu reino ajudassem com recursos 

os judeus que retornariam à Jerusalém para edificar a Casa do Senhor. 

O mesmo significado é visto em Esdras 8:36 quando Esdras transmite as 

ordens do rei Artaxerxes para que seus sátrapas e governadores ajudassem (nśʾ) o 

povo Judeu na reconstrução da Casa do Senhor, por ocasião da vinda do segundo 

grupo de exilados da Babilônia para Jerusalém. 

 

                                                
62 Para ampliação do estudo, verificar Botterweck et al. (1999, p. 24-39). 
63 LOGOS BIBLE SOFTWARE 6 (acesso em: 01 jul. 2014). 
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2.3.9.1.2 nśʾ com o significado de suportar, carregar, levar a iniquidade 

 

O significado de nśʾ com o sentido de suportar é visto, por exemplo, na história 

de Caim após o assassinato de seu irmão. Referindo-se as consequências de sua 

transgressão, ele disse para o Senhor: “[...] É tamanho o meu castigo, que já não 

posso suportá-lo [nśʾ]” (Gn 4:13). 

A ideia de suportar ou carregar sobre si as consequências do pecado é descrita 

no livro de Ezequiel como levar (nśʾ) a iniquidade (Ez 18:19-20). Ezequiel 44:10 diz: 

“Os levitas, porém, que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, 

que andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem 

levarão [nśʾ] sobre si a sua iniquidade”. 

Levar (nśʾ) a iniquidade é uma expressão comum no livro de Levítico a qual 

aponta não apenas para as consequências do pecado (Lv 5:1, 17), mas para o 

trabalho de expiação do pecado realizado no santuário sob a liderança do sacerdote 

(Lv 10:17).  

 

2.3.9.1.3 nśʾ com o significado de transportar, carregar e levar objetos comuns 

e sagrados 

 

O significado de nśʾ com o sentido de transportar objetos comuns é visto em 

Gênesis 37:25. Este texto fala a respeito dos camelos dos Ismaelitas que 

transportavam especiarias. Quanto aos objetos sagrados, a raiz nśʾ é usada para 

descrever o transporte das coisas sagradas do santuário, como vê-se no exemplo de 

Deuteronômio 10:8, que diz: “Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de 

Levi para levar [nśʾ] a arca da Aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o 

servir e para abençoar em seu nome até ao dia de hoje”. 

 

2.3.9.1.4 nśʾ com o significado de exaltar uma pessoa ou reino 

 

O significado de nśʾ com o sentido de exaltar uma pessoa é descrito em Ester 

3:1, quando o rei Assuero exalta a Hamã. No sentido de exaltar um reino, 2Samuel 

5:12 diz que Davi reconheceu que o Senhor “[...] exaltara [nśʾ] o seu reino [...]”. 
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2.3.9.1.5 nśʾ com o significado de levantar os olhos, a voz, as mãos 

 

O uso de nśʾ com o significado de levantar os olhos, a voz, as mãos, é visto em 

inúmeras passagens do AT. Alguns exemplos são: O caso de Isaque (Gn 24:63), que 

levantou (nśʾ) os olhos e viu os camelos. O caso de Saul (1Sm 24:16), que levantou 

(nśʾ) a voz e chorou. E o caso de Arão (Lv 9:22), que levantou (nśʾ) as mãos para 

abençoar o povo.  

 

2.3.9.1.6 nśʾ com o significado de poupar, perdoar 

 

O uso de nśʾ com o sentido de poupar é visto no episódio de Abraão 

intercedendo para Deus poupar (nśʾ) Sodoma da destruição (Gn 18:24). No sentido 

de perdoar, é visto no episódio de Moisés intercedendo para Deus perdoar (nśʾ) o 

pecado do povo, após a apostasia no Sinai (Êx 32:32).  

 

2.3.9.1.7 nśʾ com o significado de tomar objetos e pessoas 

 

O uso de nśʾ com o significado de tomar objetos é visto, por exemplo, em Josué 

4:3, ocasião na qual Deus ordenou a Josué que doze homens, um de cada tribo, 

tomassem (nśʾ) doze pedras do rio Jordão e as levassem ao acampamento. Em 

relação a tomar pessoas, Juízes 16:31 descreve que após a morte de Sansão em 

Gaza, “[...] tomaram-no [...]” (nśʾ) e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de 

seu pai.  

 

2.3.9.1.8 nśʾ com o significado de tomar em casamento 

 

O uso de nśʾ com o significado de tomar uma pessoa em casamento é relatado 

em dez textos no AT, que serão examinados no próximo tópico. 

 

2.3.9.2 Relatos de nśʾ significando tomar em casamento no AT64 

 

                                                
64 O resumo do estudo do termo nśʾ poderá ser visto no Apêndice A. Ao final do mesmo, é feita a 
comparação com o termo lqḥ. 
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Dez versículos bíblicos registram nśʾ como o verbo originador da ação de tomar 

uma mulher ou mulheres em casamento. São eles: Juízes 21:23; Rute 1:4; 1Crônicas 

23:22; 2Crônicas 11:21; 13:21; 24:3; Esdras 9:2, 12; 10:44; Neemias 13:25.  

 

2.3.9.2.1 O relato de Juízes 21:23 

 

Em Juízes 21:23 está escrito:  

 

Assim fizeram os filhos de Benjamim e levaram [nśʾ] mulheres [ʾiš·šāh] 
conforme o número deles, das que arrebataram das rodas que 
dançavam; e foram-se, voltaram à sua herança, reedificando as 
cidades e habitaram nelas. 

 

Após o estupro e morte de uma concubina em Gibeá, território de Benjamim (Jz 

19), a congregação de Israel se reuniu em Mispa para que o caso fosse explicado (Jz 

20:1-8). As tribos de Israel pediram para a tribo de Benjamim entregar os infratores, 

mas ela não deu ouvidos (Jz 20:12-13), sobrevindo uma guerra na qual mais de vinte 

e cinco mil homens de Benjamim morreram (Jz 20:35).    

Após a guerra, os homens de Israel juraram que nenhum deles daria a sua filha 

por mulher aos benjamitas (Jz 21:1). Wolf (1992, p. 502) comenta que a baixa 

moralidade em Gibeá foi uma razão suficiente para banir o casamento com esta tribo, 

pois os homens de Benjamim tornaram-se como os Cananitas (cf. Jz 3:6). De igual 

maneira, o CBASD acrescenta:  

 

A atitude dos benjamitas em apoiar os homens perversos de Gibeá 
despertou a ira dos israelitas de tal modo que eles fizeram voto de não 
realizar casamentos mistos com os benjamitas, do mesmo modo como 
haviam sido ordenados por Deus a não realizar casamentos mistos 
com as sete nações pagãs de Canaã (Dt 7:1-4) (DORNELES, 2012a, 
p. 439). 

 

Duas estratégias alternativas foram adotadas pelas tribos de Israel, com o 

propósito de providenciar esposas aos seiscentos sobreviventes da tribo de Benjamim 

(Jz 20:47), sob o princípio de que nenhuma tribo deveria ser destruída (Jz 21:16-17). 

A primeira foi providenciar esposas dentre as únicas quatrocentas virgens de Jabes-

Gileade (Jz 21:12). A segunda foi providenciar esposas dentre as filhas de Siló (Jz 

21:19-21), para os aproximados duzentos homens restantes.    
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No contexto da segunda estratégia, o uso do termo nśʾ sugere uma ação 

monogâmica, forçada, e com o propósito da sobrevivência da tribo de Benjamim. 

Monogâmica, porque os filhos de Benjamim tomaram “[...] cada um sua mulher [...]” 

(Jz 21:21) e “[...] segundo o número deles [...]” (Jz 21:23). Forçada, porque elas foram 

arrebatadas das rodas em que dançavam (Jz 21:23), fato que deveria ser explicado 

posteriormente aos pais das mulheres (Jz 21:22). Com o propósito de sobrevivência, 

pois essa ação asseguraria a posteridade da tribo de Benjamim. Assim, os seus 

homens “[...] voltaram à sua herança, reedificando as cidades e habitaram nelas” (Jz 

21:23).  

Wolf (1992, p. 506) diz que a palavra traduzida como “arrebataram” ocorre 

também em Gênesis 31:31 que diz: “[...] não suceda que me tome à força as suas 

filhas” (grifo nosso). O CBASD concorda com Wolf, e acrescenta: 

 

Os anciãos de Israel prometeram acalmar os pais e irmãos das garotas 
sequestradas de duas maneiras: primeiro, o concilio de anciãos 
concordava que os homens de Benjamim deveriam ter esposas vindas 
de algum lugar; e segundo, o voto não estava sendo violado pelos 
pais, porque as filhas não foram dadas em casamento, mas foram 
tomadas à força (DORNELES, 2012a, p. 441). 

 

Este episódio ocorreu em um período no qual “não havia rei em Israel”, e “cada 

um fazia o que achava mais reto” (Jz 21:25). Portanto, o ocorrido não foi 

necessariamente de acordo com a vontade de Deus. 

O uso de nśʾ em Juízes 21:23 pode ser um indicador do motivo e da maneira 

pela qual os transgressores de Esdras 9:1-2 tomaram (nśʾ) esposas para si e para 

seus filhos. O motivo: para que o povo de Israel não fosse extinto, mesmo que para 

isso as mulheres não fossem israelitas. E a maneira: mulheres levadas dos povos 

vizinhos para Jerusalém, quem sabe até forçadas, apesar de ser um relacionamento 

monogâmico. O princípio envolvido nessa ação é que os fins justificam os meios. 

Todavia, a preservação da linhagem israelita não justificava o ato de tomarem 

mulheres estrangeiras.  

 

2.3.9.2.2 O relato de Rute 1:4 
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Em Rute 1:4 está escrito: “os quais casaram [nśʾ] com mulheres [ʾiš·šāh] 

moabitas; era o nome de uma Orfa, e o nome da outra, Rute; e ficaram ali quase dez 

anos”.65 

O uso do termo nśʾ em Rute 1:4 está associado a uma ação de casamento 

monogâmico, mas com diversidade étnica e religiosa, não validado pelos juízes de 

Israel. O CBASD (DORNELES, 2012a, p. 452) inclui a questão da perpetuidade do 

nome do falecido pai de Malom e Quiliom (Rt 1:3). Ele diz: 

 

Provavelmente Malom e Quiliom se casaram após a morte do pai. Não 
foi apenas uma decisão de interesse próprio, pois as esposas seriam 
de grande ajuda para Noemi; além disso, seus filhos perpetuariam o 

nome do falecido pai (DORNELES, 2012a, p. 452). 

 

A questão da possível diversidade religiosa do casamento dos filhos de 

Elimeleque é justificada pela declaração de Rute, após a morte de seu esposo Malom, 

a qual disse a Noemi: “[...] o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus” (Rt 

1:16).  

O CBASD (DORNELES, 2012a, p. 454) diz a respeito desta declaração, que 

“Rute, com determinação, decidiu-se pelo Deus verdadeiro [...]”. Huey Jr. (1992, p. 

524) também diz que Rute renunciou totalmente seus deuses. White (1992, p. 19) 

enfatiza que Rute tornou da idolatria para o culto ao verdadeiro de Deus. 

Já, o casamento de Boaz com Rute é descrito em Rute 4:13 com o uso do 

termo lqḥ (tomar), o qual está associado a uma ação de casamento monogâmico, com 

diversidade étnica, mas não religiosa (Rt 1:16). Este casamento foi validado à porta 

da cidade com o testemunho dos anciãos e do povo (Rt 4:1-2, 10-12). Boaz era um 

dos resgatadores da família de Elimeleque (Rt 2:20).   

  

2.3.9.2.3 O relato de 1Crônicas 23:22 

 

Em 1Crônicas 23:22 está escrito: “Morreu Eleazar e não teve filhos, porém 

filhas; e os filhos de Quis, seus irmãos, as desposaram [nśʾ]”. 

Payne (1998, p. 420) comenta que Eleazar não teve filhos, somente filhas. Após 

a sua morte, os filhos de Quis, seu irmão, se casaram com suas primas. Isso estava 

                                                
65 Huey Jr. (1992, p. 520) diz que o termo casar, utilizado em Rute 1:4, é uma expressão usada somente 
nos livros pós exílicos, e significa literalmente “levantou para si mesmos”. 



43 
 

de acordo com o regulamento de Moisés sobre a não transmissão da herança de uma 

tribo para outra (Nm 36:6-9, 11). O uso do termo nśʾ em 1Crônicas 23:22, está 

relacionado a uma ação de casamento em uma família sacerdotal por motivo de 

preservação da herança.  

 

2.3.9.2.4 O relato de 2Crônicas 11:21 

 

Em 2Crônicas 11:21 está escrito: 

 

Amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que a todas as 
suas outras mulheres e concubinas; porque ele havia tomado [nśʾ] 
dezoito mulheres e sessenta concubinas; e gerou vinte e oito filhos e 
sessenta filhas. 

 

O uso do termo nśʾ em 2Crônicas 11:21 está relacionado ao casamento 

poligâmico do rei Roboão com o propósito de fortalecer o seu reino que acabara de 

ser dividido (2Cr 10). Um dos filhos destes casamentos seria o futuro rei, e os demais 

atuariam como chefes das terras de Judá e Benjamim (2Cr 11:22-23). Payne (1998, 

p. 477) enfatiza, que por tomar dezoito mulheres, Roboão desrespeitou as leis de 

Deus, tanto aquelas concernentes aos deveres do rei (Dt 17:17) quanto as leis 

referentes a poligamia (Lv 18:18). 

Os casamentos de Roboão com Maalate (2Cr 11:18) e com Maaca (2Cr 11:20), 

são descritos com o termo lqḥ, mas ao se referir ao conjunto de dezoito mulheres e 

sessenta concubinas, o termo utilizado é nśʾ.  

O fato dos termos nśʾ e lqḥ aparecerem juntos no mesmo contexto (2Cr 11:18-

23), poderia significar duas coisas: Primeiro, os termos são sinônimos e significam 

simplesmente tomar em casamento, independentemente da natureza do matrimônio 

em questão. Ou, segundo, o termo lqḥ é utilizado para descrever o casamento de 

Roboão com pessoas específicas, no caso Maalate e posteriormente Maaca, e teria 

uma proeminência sobre os demais matrimônios descritos com o termo nśʾ. 

 Assim, o escritor de Crônicas poderia ter utilizado o termo nśʾ para descrever 

de maneira pejorativa o matrimônio de Roboão com as demais dezoito mulheres e 

sessenta concubinas anônimas. Estes matrimônios tiveram o único objetivo de 

fortalecer o seu reino por meio da geração de filhos e filhas.      
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O argumento de Botterweck et al. (1999, p. 38-39) de que nśʾ é um termo de 

um período tardio da língua hebraica é confrontado com a situação acima mencionada 

na qual o termo lqḥ e nśʾ aparecem juntos. Se assim o fosse, o escritor de Crônicas 

teria utilizado somente o termo nśʾ. Outro argumento contra o termo nśʾ ser de um 

período tardio da língua hebraica é que o mesmo ocorre nos livros de Juízes e Rute, 

que não pertencem a um período tardio da história de Israel e da língua hebraica.66 

É possível que lqḥ seja o termo conveniente para expressar a ideia de um 

matrimônio adequado ao longo do AT, mas também seja utilizado para descrever 

matrimônios que não eram aprovados por Deus. Também é possível, que nśʾ seja um 

termo não tão tardio, mas novo na linguagem hebraica, adicionado para descrever 

casamentos ilegais, com diversidade religiosa e poligâmicos.   

 

2.3.9.2.5 O relato de 2Crônicas 13:21 

 

Em 2Crônicas 13:21, o termo nśʾ é usado para descrever o casamento 

poligâmico de Abias com o propósito de fortificar seu reino. O texto bíblico diz: “Abias, 

porém, se fortificou, e tomou para si catorze mulheres, e gerou vinte e dois filhos e 

dezesseis filhas” (2Cr 13:21). O CBASD (DORNELES, 2012b, p. 254) comenta que 

“Achando-se forte e seguro depois de sua vitória sobre Jeroboão, Abias se entregou 

a uma vida de luxúria (cf. 1Rs 15:3)”. 

  

2.3.9.2.6 O relato de 2Crônicas 24:3 

 

Em 2Crônicas 24:3, o termo nśʾ é usado para descrever o casamento do rei 

Joás com duas mulheres, portanto um relacionamento bígamo. O texto bíblico diz: 

“Tomou-lhe Joiada duas mulheres; e gerou filhos e filhas” (2Cr 24:3). Payne comenta:  

 

O fato de que ele tinha "duas mulheres" era censurável (cf. Dt 17:17), 
embora Joiada pode ter sentido que esta era uma melhoria em relação 
ao estado de alguns dos seus antecessores reais (1Cr 14:3; 2Cr 11:21) 
(PAYNE, 1998, p. 514, tradução livre).67 

 

                                                
66 Ver o contexto histórico e data de escrita de Juízes e Rute. 
67 “The fact he had ‘two wives’ was censurable (cf. Dt 17:17), though Jehoiada may have felt that this 
was an improvement over the state of some of his royal predecessors (1Cr 14:3; 2Cr 11:21)”.  
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2.3.9.2.7 O relato de Neemias 13:25 

 

Em Neemias 13:25 está escrito: 

 

Contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes 
arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: Não dareis mais 
vossas filhas a seus filhos e não tomareis [nśʾ] mais suas filhas, nem 
para vossos filhos nem para vós mesmos. 

 

Em Neemias 13:25, o temo nśʾ ocorre no contexto da exortação de Neemias a 

alguns judeus que haviam se casado com mulheres estrangeiras (Ne 13:23). Neemias 

recorda o mandamento de Deus citado na oração de Esdras (Ed 9:12), o qual proibia 

o casamento com os povos que praticavam abominações. 

Neemias utiliza em seguida, o exemplo de Salomão, que caiu em pecado por 

causa das mulheres estrangeiras (Ne 13:26), uma alusão direta a 1Reis 11:1-8. 

 

2.3.9.2.8 O relato de Esdras 9:2, 12; 10:44 

 

Em Esdras 9:2 está escrito: “pois tomaram [nśʾ] das suas filhas para si e para 

seus filhos, e, assim, se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até 

os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão”. 

Neste texto, o termo nśʾ é usado para descrever casamentos com diversidade 

étnica e religiosa. Não está claro se estes relacionamentos foram de natureza 

monogâmica ou poligâmica.  

No mesmo contexto, o termo se repete em Esdras 9:12, onde está escrito:  

 

Por isso, não dareis as vossas filhas a seus filhos, e suas filhas não 
tomareis [nśʾ] para os vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o 
bem desses povos; para que sejais fortes, e comais o melhor da terra, 
e a deixeis por herança a vossos filhos, para sempre. 

 

Em Esdras 9:12, o uso do termo nśʾ está relacionado a um contexto de quebra 

dos mandamentos de Deus (Ed 9:10). Esses mandamentos foram dados por 

intermédio dos profetas, e tinham o propósito de proteger o povo de Israel da 

imundícia e das abominações dos povos que seriam conquistados (Ed 9:11). A 

obediência a orientação profética traria ao povo de Israel, força, subsistência material 
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e perpetuidade da herança (Ed 9:12b). Para que um ideal fosse alcançado, os filhos 

de Israel não deveriam casar-se com as filhas dos povos mencionados por Deus. Esta 

deveria ser uma ação dupla. Além de não tomar, o povo de Israel não deveria dar 

suas filhas em casamento. 

Em Esdras 10:44, mesmo contexto de Esdras 9:2, está escrito: “Todos estes 

haviam tomado [nśʾ] mulheres estrangeiras, alguns dos quais tinham filhos destas 

mulheres”. Esdras 10 trata da solução do problema dos casamentos mistos. O termo 

nśʾ aparece na conclusão do capítulo (Ed 10:44) após a listagem das pessoas 

envolvidas nestes casamentos (Ed 10:20-43). 

No contexto de Esdras 9-10, o termo nśʾ parece ser sinônimo do termo yšb.68 

No AT, o verbo yšb é utilizado somente em Esdras (Ed 10:2, 10, 14, 17-18) e Neemias 

(Ne 13:23, 27), com o propósito de descrever o casamento com mulheres 

estrangeiras. 

 

2.3.9.2.8.1 As mulheres (ʾiššāh) estrangeiras (nāḵrî) 

 

O contexto de Esdras 9:1-2 indica que as filhas dos povos de outras terras eram 

as “[...] mulheres [ʾiššāh] estrangeiras [nāḵrî] [...]” (Ed 10:44). A palavra nāḵrî ocorre 

45 vezes em 45 versículos no AT.69 

O termo nāḵrî é utilizado com o sentido de uma pessoa ser abandonada pela 

própria família, tornando-se como um desconhecido no próprio lar (Gn 31:15; Jó 

19:15; Sl 69:8). Ele também é utilizado para descrever uma terra ou cidade estrangeira 

(Êx 2:2; 18:3; Jz 19:12), um povo estrangeiro (Êx 21:8; Ob 11; Lm 5:2) e o estrangeiro 

em si (Dt 14:21; 15:3; 17:15; 23:20; 29:22; Rt 2:10; 2Sm 15:19; 1Rs 8:41, 43; 2Cr 6:32-

33; Pv 20:16; 27:2, 13; Ec 6:2). Os textos enfatizam que estas cidades, povos e 

pessoas estrangeiras eram desconhecidos para o povo de Israel.  

O termo nāḵrî é utilizado de maneira negativa em referência ao povo de Israel, 

o qual estava se associando com os filhos dos estranhos (Is 2:6), estava utilizando 

roupas estrangeiras (Sf 1:8) e havia se tornado para Deus como um povo estrangeiro 

(Jr 2:21).  

O termo nāḵrî é utilizado em vários textos do livro de Provérbios para descrever 

a mulher adultera (Pv 2:16; 6:24; 7:5), a sua casa (Pv 5:8), enfatizando que esta 

                                                
68 Keil and Delitzsch (1966, p. 126) dizem que o verbo yšb significa trazer para casa. 
69 LOGOS BIBLE SOFTWARE 6 (acesso em: 21 abr. 2015). 
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mulher não é a mulher da mocidade (Pv 5:10; 5:18-19). Descreve também a mulher 

prostituta (Pv 23:27). 

Percebe-se que o termo nāḵrî é utilizado de maneira negativa quando 

associado a palavra mulheres em 1Rs 11:1, 8. O texto diz que Salomão amou muitas 

mulheres estrangeiras. Estas perverteram o coração dele para seguir aos seus deuses 

e praticar a idolatria.   

Brown II (2005, p. 449) menciona que a expressão “mulheres estrangeiras” 

ocorre dez vezes no AT, sempre no plural (1Rs 11:1; Ed 10:2, 10-11, 14, 17-18, 44; 

Ne 13:26-27).70 Ele diz que a referência que Esdras e Neemias tomaram do exemplo 

de Salomão, revela que as mulheres estrangeiras eram mulheres idólatras e não 

mulheres judias. Yamauchi (1998, p. 671, tradução livre) comenta que uma “tradução 

melhor que ‘esposas estrangeiras’ poderia ser ‘esposas pagãs’, implicando não 

somente uma nacionalidade diferente, mas uma religião diferente”.71 

Dentre todos os contextos da utilização do termo nāḵrî, conclui-se que seu uso 

em Esdras 9-10 e Neemias 13 é uma referência ao contexto de Salomão em 1Rs 11:1, 

8. Assim como as mulheres pagãs de Salomão o levaram ao afastamento de Deus e 

a idolatria, o mesmo perigo estava ocorrendo em Esdras 9:1-2. Portanto, à 

semelhança de 1Rs 11:1, 8, o tipo de matrimônio de Esdras 9:1-2 foi a união de 

homens do povo de Israel com mulheres pagãs, provavelmente de natureza 

poligâmica.  

 

2.3.9.2.8.2 A natureza dos matrimônios mistos 

 

No contexto de Esdras 9:1-2 ocorreu um aparente divórcio como solução para 

o problema dos casamentos mistos. Em Esdras 10:3, Secanias disse a Esdras:  

 

Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos 
[yṣʾ] todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do 
Senhor e o dos que tremem ao mandato do nosso Deus; e faça-se 
segundo a Lei.  

 

                                                
70 Na verdade, a frase “mulheres estrangeiras” ocorre onze vezes (1Rs 11:8). 
71 “A better translation than ‘foreign wives’ might be ‘pagan wives’, implying not only a different 
nationality, but adherence to a different religion”. 
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A palavra utilizada para descrever a ação de mandar embora as mulheres 

estrangeiras é yṣʾ (Ed 10:3, 19). Outra palavra associada a esta ação é bdl (Ed 10:11). 

Davidson (2007, p. 321) argumenta que as palavras yṣʾ no Hifil e bdl no Nifal utilizadas 

em Esdras são diferentes das terminologias para divórcio utilizadas em outras 

passagens do AT. Ele continua dizendo que o profeta Malaquias, contemporâneo de 

Esdras e Neemias, utilizou o termino técnico apropriado para divórcio [šlḥ], e 

acrescenta que: 

 

Parece mais provável que esses casamentos, uma vez que eles foram 
reconhecidos como sendo uma violação direta do mandamento da 
Torá, não foram considerados legítimos, casamentos válidos. Esdras, 
o "escriba hábil na lei de Moisés" (Ed 7:6), que certamente conhecia a 
terminologia técnica para o divórcio, utilizou deliberadamente uma 
terminologia que era fora do comum, tanto para "casar" (nśʾ e yšb) 
quanto para o “despedir” as esposas. O "despedir" as esposas não era 
de fato um processo de divórcio, mas a dissolução de casamentos 
inválidos. “Aos olhos de Esdras isto não foi uma questão de romper 
casamentos legítimos, mas de anular aqueles que eram contrários à 
lei” (DAVIDSON, 2007, p. 322, tradução livre).72 

 

Williamson (1985, p. 150) concorda com Davidson e diz que a palavra yṣʾ em 

Esdras 10:3 não é usual para divórcio e pode refletir o aspecto pejorativo do 

casamento descrito em Esdras 10:2. O CBASD (DORNELES, 2012b, p. 419) também 

argumenta que “Aparentemente Secanias considerava os casamentos contratados, 

contrários à lei, não somente errados, mas inválidos”. Gane (2001, p. 54) enfatiza que 

a questão em Esdras 10 foi a dissolução de casamentos ilegais, onde os mesmos 

ainda não haviam sido contraídos. Sua continuidade seria destrutiva para a 

comunidade israelita.   

Davidson (2007, p. 322) continua argumentando, que Esdras conhecia o termo 

técnico comum lqḥ para casamento, pois o usou em Esdras 2:61. Entretanto, para 

referir-se ao casamento com as mulheres estrangeiras, ele utilizou os termos nśʾ (Ed 

9:2, 12; 10:44) e yšb (Ed 10:2, 10, 14, 17-18). Ele continua dizendo: 

 

                                                
72 “It seems more likely that these marriages, once they were recognized to be in direct violation of the 
command of the Torah, were not considered legitimate, valid marriages. Ezra, the ‘scribe skilled in the 
law of Moses’ (Ed 7:6), who certainly knew the technical terminology for divorce, deliberately used 
terminology that was out of the ordinary for both the ‘marrying’ (nasah and yasab) and the ‘putting away’ 
of the wives. The ‘putting away’ of the wives was not in fact a divorce procedure but the dissolut ion of 
invalid marriages. ‘In Ezra’s eyes this was not a question of breaking up legitimate marriages but of 
nullifying those which were contrary to the law’”.  
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A palavra nśʾ para casamento sempre se refere a casamento com 
estrangeiros, múltiplas esposas, e/ou concubinas em outros lugares 
no AT (Rt 1:4; 2Cr 11:31; 13:21; 24:3; Ne 13:25), e yšb aparece com 
referência a casamento somente aqui em Esdras e em Neemias 13:23, 
27, de novo com referência as esposas estrangeiras (DAVIDSON, 
2007, p. 322, tradução livre).73 

 

Assim, Davidson considera os matrimônios descritos em Esdras 9:1-2 inválidos 

pelos seguintes motivos: Primeiro, pelo fato dos casamentos serem considerados 

como uma direta violação do mandamento da Torá. Segundo, pelos termos yṣʾ e bdl 

não serem a terminologia técnica para divórcio, como a utilizada por Malaquias. 

Terceiro, já que o termo utilizado para o matrimônio não é o termo técnico comum lqḥ. 

Quarto, pelo fato do termo nśʾ ser utilizado somente para casamento com 

estrangeiros, múltiplas esposas e concubinas. E por último, pelo termo correlato de 

nśʾ, yšb, ser utilizado unicamente em Esdras e Neemias, somente em referência as 

esposas estrangeiras.   

Por outro lado, Brown II (2005, p. 456) argumenta que os casamentos em 

Esdras 9:1-2 foram casamentos válidos. Brown II diz que os termos lqḥ e nśʾ são 

sinônimos no Hebraico pós-exílico pois Neemias usou os termos intercambiando-os 

(Ne 10:30; cf. 13:25). Ele também afirma que o termo yšb significa casamento, pois o 

seu uso em Neemias 13:23, 27 compara o comportamento dos judeus pós exílicos 

com o comportamento de Salomão em 1Reis 11:1. E, assim como os casamentos de 

Salomão foram casamentos válidos, estes também eram. Além disto, a palavra yšb 

aparece no contexto do uso da palavra nśʾ (Ne 13:25).74 O autor conclui que a 

“terminologia usada por Esdras, portanto, comunica que os que retornaram do exilio 

tinham se casado com estrangeiras idólatras e não que estes estavam envolvidos com 

relacionamentos ilícitos” (BROWN II, 2005, p. 456, tradução livre).75  

  

                                                
73 “The word nasah for marriage always refers to marriages with foreigners, multiple wives, and/or 
concubines elsewhere in the OT (Ruth 1:4; 2Chr 11:31; 13:21; 24:3; Neh 13:25), and yasab appears 
with reference to marriage only here in Ezra and in Neh 13:24*, 27, again always with reference to 
foreign wives”. *O versículo de Neemias 13 é o 23 e não o 24. 
74 Outro argumento de Brown II (2005, p. 456), é que a palavra hebraica para casamento em Esdras 
9:14, “[...] Aparentar [...]” (ḥtn) nunca é usada para relacionamentos ilícitos, mas somente casamento 
(Gn 34:9; Dt 7:3; Js 23:12; 1Rs 3:1; Ed 9:14; 1Sm 18:21-27; 2Cr 18:1).  
75 “The terminology Ezra used, therefore, communicates that the returnees had married idolatrous 
foreigners, not that they were involved in illicit relationships”.    
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2.3.9.2.8.3 Estudo do termo lqḥ no AT76 

 

O termo lqḥ ocorre 965 vezes em 909 versículos no AT,77 com o significado 

principal de tomar. Ele é utilizado aproximadamente 59 vezes em 52 versículos em 

um contexto de matrimônio. 

O quadro abaixo ilustra as ocorrências do termo, os respectivos personagens 

envolvidos e a natureza dos matrimônios. 

Quadro – Estudo do termo tomar (lqḥ).  

Texto bíblico Personagens Natureza dos matrimônios 

Gênesis 4:19 Lameque tomou duas 
esposas: Ada e Zilá 

Bigamia 

Gênesis 6:2 Os filhos de Deus 
tomaram as filhas dos 

homens antes do dilúvio 

Matrimônio misto 

Gênesis 19:14 Os genros de Ló 
estavam para casarem-
se com suas filhas em 

Sodoma 

Noivos, futuro matrimônio misto, 
monogamia 

Gênesis 24:67 Isaque tomou a Rebeca Matrimônio da mesma fé, 
monogamia 

Gênesis 25:20 Isaque tomou a Rebeca Matrimônio da mesma fé, 
monogamia 

Gênesis 26:34 Esaú tomou duas 
esposas: Judite e 

Basemate (hetéias) 

Matrimônio misto, bigamia 

Gênesis 27:46 Rebeca não quer que 
Jacó tome as filhas de 

Hete 

Prevenção contra o matrimônio 
misto 

Gênesis 28:1 Isaque orientou a Jacó 
a não tomar das filhas 

de Canaã 

Prevenção contra o matrimônio 
misto 

Gênesis 28:6 Esaú ouve a orientação 
de Isaque a Jacó com 
respeito a não tomar 
das filhas de Canaã 

Prevenção contra o matrimônio 
misto 

Gênesis 28:9 Esaú toma por mulher a 
Maalate (ismaelita), 

além das mulheres que 
já possuía 

Matrimônio misto, poligamia 

Gênesis 38:2 Judá toma a filha de um 
cananeu e a possui 

Matrimônio misto, monogamia 

                                                
76 Para ampliação do estudo, verificar Botterweck et al. (1997, p. 16-21). 
77 LOGOS BIBLE SOFTWARE 6 (acesso em: 23 de mar. 2015). 
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Êxodo 2:1 O casamento dos pais 
de Moisés, sendo 

ambos da casa de Levi 

Matrimônio da mesma fé, 
monogamia 

Êxodo 6:20 Anrão tomou por mulher 
a Joquebede 

Matrimônio da mesma fé, 
monogamia 

Êxodo 6:23 Arão tomou por mulher 
a Eliseba 

Matrimônio da mesma fé, 
monogamia 

Êxodo 6:25 Eleazar tomou por 
mulher uma das filhas 

de Putiel 

Matrimônio da mesma fé, 
monogamia 

Levítico 18:18 Lei sobre não tomar 
duas mulheres em 

matrimônio 

Prevenção contra a bigamia 

Levítico 20:14 Lei sobre não tomar 
uma mulher e sua mãe 

Prevenção contra as relações 
sexuais ilícitas 

Levítico 20:17 Lei sobre não tomar a 
irmã 

Prevenção contra as relações 
sexuais ilícitas 

Levítico 20:21 Lei sobre não tomar a 
cunhada 

Prevenção contra as relações 
sexuais ilícitas 

Levítico 21:7 (2x) Lei para os sacerdotes: 
não tomar mulher 

prostituta, desonrada ou 
repudiada 

Matrimônio da mesma fé, 
monogamia. Ênfase na 

santidade do sacerdócio 

Levítico 21:13 Leis para os sacerdotes: 
Tomará uma virgem por 

mulher 

Matrimônio da mesma fé, 
monogamia. Ênfase na 

santidade do sacerdócio 

Levítico 21:14 (2x) Leis para os sacerdotes: 
Tomará uma virgem por 

mulher 
Não tomará por mulher 
repudiada, desonrada 

ou prostituta 

Matrimônio da mesma fé, 
monogamia. Ênfase na 

santidade do sacerdócio 

Números 12:1 (2x) Moisés tomou uma 
mulher cuxita como 

esposa 

Matrimônio com estrangeira, 
monogamia. Ênfase na 

diversidade étnica 

Deuteronômio 20:7 (2x) Leis acerca da guerra. 
Recém-casados 

deveriam voltar para 
casa e tomar sua 

esposa 

Matrimônio da mesma fé, 
monogamia 

Deuteronômio 22:13-14 
(2x) 

Leis de casamento. 
Tomar uma mulher que 

não é virgem 

Matrimônio da mesma fé, 
monogamia, com uma mulher 

que não é virgem 

Deuteronômio 22:30 Lei sobre não tomar a 
madrasta 

Prevenção contra as relações 
sexuais ilícitas 

Deuteronômio 24:5 (2x) Leis acerca da guerra. 
Recém-casados não 

sairão a guerra por um 
ano 

Matrimônio da mesma fé, 
monogamia 
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Deuteronômio 25:5, 7-8 
(3x) 

Lei do Levirato. Tomar a 
cunhada para manter o 

nome do irmão 

Matrimônio da mesma fé, 
monogamia 

Juízes 14:2-3, 8 (3x) Casamento de Sansão 
com uma filisteia de 

Timna 

Matrimônio misto, monogamia 

1Samuel 25:39-40, 43 
(3x) 

Davi tomou duas 
mulheres: Abigail e 
Ainoã, de Jezreel 

Matrimônio da mesma fé, 
bigamia 

1Reis 3:1 Salomão tomou por 
mulher a filha de Faraó, 

rei do Egito 

Matrimônio misto (cf. 1Rs 11:1), 
monogamia. Fins políticos 

1Reis 4:15 Aimaás tomou por 
mulher a Basemate, 

filha de Salomão 

Matrimônio da mesma fé, 
monogamia 

1Reis 7:8 Salomão tomou por 
mulher a filha de Faraó, 

rei do Egito 

Matrimônio misto (cf. 1Rs 11:1), 
contexto de poligamia. Fins 

políticos 

1Reis 16:31 Acabe tomou por 
mulher a Jezabel, filha 

do rei dos sidônios 

Matrimônio misto, monogamia. 
Fins políticos 

1Crônicas 2:19 Calebe tomou por 
mulher a Efrata, após o 
falecimento de Azuba 

(cf. 1Cr 2:18) 

Matrimônio da mesma fé, 
monogamia 

1Crônicas 2:21 Hezrom tomou a filha de 
Maquir (Abia, cf. 1Cr 

2:24) 

Matrimônio da mesma fé, 
monogamia 

1Crônicas 4:17 Merede tomou por 
mulher a Bitia, filha de 

faraó 

Matrimônio misto, bigamia (cf. 
1Cr 4:18) 

2Crônicas 11:18, 20 
(2x) 

Roboão tomou por 
mulher a Maalate e a 

Maaca 

Matrimônio da mesma fé, 
bigamia 

Esdras 2:61 Barzilai tomou uma das 
filhas de Barzilai 

Matrimônio da mesma fé, 
monogamia 

Neemias 6:18 Joanã (filho de Tobias) 
tomou a filha de 

Mesulão 

Matrimônio misto, monogamia 

Neemias 7:63 Barzilai tomou uma das 
filhas de Barzilai 

Matrimônio da mesma fé, 
monogamia 

 

Jeremias 29:6 (2x) Orientações proféticas 
incentivando o 

casamento no exílio 

Matrimônio da mesma fé, 
monogamia. 

Casamento no exílio 

Ezequiel 44:22 (2x) Leis para os sacerdotes: 
Tomará virgem da 

descendência da casa 
de Israel, ou viúva de 

sacerdote 

Matrimônio da mesma fé, 
monogamia. Ênfase na 

santidade do sacerdócio 
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Não tomará por mulher 
viúva, nem repudiada 

(omissão de desonrada 
e prostituta cf. Lv 21:7, 

13-14) 

Oséias 1:2 Deus orienta o profeta 
Oséias a tomar uma 
mulher promíscua 

Matrimônio monogâmico com 
uma mulher infiel 

Fonte: Bíblia Sagrada. Elaborado pelo autor. 

O estudo do uso do termo lqḥ no AT indica que ele é utilizado para descrever 

os seguintes tipos de matrimônio: 1. Matrimônio de apóstata bígamo. 2. Matrimônio 

misto: em monogamia, bigamia e poligamia. 3. Matrimônio entre pessoas da mesma 

fé monógamo e bígamo. 4. Matrimônio com estrangeiro da mesma fé. 5. Matrimônio 

com uma pessoa infiel.   

O termo lqḥ também ocorre em um contexto de: 1. Orientações patriarcais 

contra o matrimônio misto. 2. Leis contra a bigamia e as relações sexuais ilícitas. 3. 

Leis de matrimônio para os sacerdotes. 4. Leis de matrimônio para o tempo de guerra. 

5. Leis quanto a suspeita de matrimônio de mulher não virgem. 6. Lei do Levirato.  

Assim, pelo estudo do quadro apresentado, conclui-se que o termo lqḥ é 

utilizado tanto para casamentos mistos quanto para casamentos aprovados por Deus. 

Em suma, o estudo da palavra nśʾ no AT indica que ela é uma palavra comum, 

utilizada com o sentido de ajudar, levar a iniquidade, levar objetos comuns e sagrados, 

exaltar, levantar os olhos, a voz ou as mãos, perdoar, tomar objetos, tomar pessoas e 

dentre outros usos, o tomar em casamento. 

Os dez textos bíblicos nos quais o termo nśʾ ocorre significando tomar em 

casamento, indicam que esta palavra é utilizada para descrever principalmente 

matrimônios mistos com estrangeiras idólatras, matrimônios dos reis de Israel 

bígamos e polígamos, matrimônios considerados mistos entre as próprias tribos de 

Israel, e um caso de matrimônio entre pessoas da mesma família sacerdotal. Estes 

textos parecem indicar que a motivação para estas uniões foi a sobrevivência de uma 

tribo, família, reino e por comparação dos usos anteriores, a sobrevivência da 

comunidade israelita no período pós-exílico.   

A expressão tomar de suas filhas para si e para seus filhos em Esdras 9:2 está 

relacionada a matrimônios ilícitos. Isto não se deve ao fato do contexto descrever de 

maneira explicita que estes casamentos não tinham valor civil, mas eram ilegais e 
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consequentemente ilícitos porque eles não eram aprovados pela Lei de Deus (Ed 

9:12; cf. 9:10; 10:2-3).   

Entretanto, o uso dos termos yṣʾ e bdl parecem indicar de maneira implícita que 

os matrimônios de Esdras 9:1-2 eram ilícitos. Estes termos são traduzidos 

respectivamente como “despedir” (Ed 10:3, 19) e “separar” (Ed 10:11), e foram 

utilizados no processo de dissolução dos matrimônios mistos. Eles não são os termos 

técnicos para divórcio, como utilizados por Malaquias, referindo-se desta maneira ao 

aspecto pejorativo dos referidos matrimônios. 

Outra questão é o fato de nśʾ (Ed 9:1-2) estar no contexto de Esdras 9-10 como 

sinônimo de yšb. Este termo é traduzido como casamento em Esdras 10:2, 10, 14, 17-

18 e Neemias 13:23, 27. Ele é utilizado unicamente para referir-se a casamento com 

estrangeiras idólatras, não aparecendo em nenhuma outra parte do AT para identificar 

casamentos lícitos. 

A comparação entre os termos tomar nśʾ e tomar lqḥ indicaram que lqḥ não é 

um termo sinônimo de casamento válido no AT em contraste com nśʾ como sendo 

utilizado para descrever somente casamentos inválidos. Dentre todas as ocorrências 

do termo lqḥ, verifica-se que o mesmo é utilizado para descrever tanto casamentos 

lícitos quanto casamentos mistos e ilícitos em geral.  

A comparação de nśʾ com lqḥ indica que apesar de nśʾ descrever um único 

caso de matrimônio lícito (1Cr 23:22),78 este é utilizado como sinônimo de lqḥ no 

período pós-exílico para referir-se a matrimônios mistos ilícitos.    

As filhas tomadas em matrimônio (Ed 9:1-2) são identificadas no contexto do 

uso do termo nśʾ como as mulheres estrangeiras (nāḵrî) (Ed 10:44). A expressão 

mulheres estrangeiras se repete onze vezes no AT. Ela é uma referência direta a 

experiência de Salomão em 1Rs 11:1, 8. Assim, o problema em Esdras 9:1-2 não foi 

uma questão étnica, mas ética e religiosa. As mulheres estrangeiras de Esdras 9:1-2 

eram idólatras assim com as mulheres estrangeiras de Salomão o foram.  

 

2.4 Resumo e conclusão 

 

                                                
78 Ou dois casos, se o casamento de Rute antes de sua conversão puder ser considerado um 
casamento lícito (Rt 1:4). 
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Esdras veio à Jerusalém em 457 a.C. Quatro meses após a sua chegada, os 

príncipes da comunidade israelita relataram a ele o problema dos matrimônios mistos 

(Ed 9:1-2). 

Os príncipes delatores pertenciam às autoridades civis do período pós-exílico, 

sendo chamados de cabeças de famílias de Israel. Eles já atuavam em Jerusalém 

antes da chegada de Esdras, e não se envolveram na transgressão como o fizeram 

seus companheiros de função. A palavra magistrados é sinônima de príncipes, 

indicando que os maiores líderes da comunidade israelita foram os primeiros a 

transgredirem. Os envolvidos no problema pertenciam as famílias que haviam voltado 

da Babilônia antes de Esdras. 

Os povos de outras terras eram aqueles que repovoaram Samaria e os 

arredores de Jerusalém após a queda do reino do norte, e posteriormente durante o 

exilio babilônico. Esses povos praticavam as mesmas abominações das nações 

antigas, entre elas estavam as relações sexuais ilícitas, as uniões abomináveis, a 

prática da idolatria, a transgressão dos dez mandamentos e a alimentação imunda. 

Por meio do matrimônio misto com estes povos, os mandamentos de Deus foram 

quebrados e a aliança violada. Esta transgressão está no mesmo nível do adultério, 

prostituição, idolatria e demais abominações descritas no AT. Dentre todas as 

consequências estava a possibilidade de a comunidade israelita retornar para o exílio. 

A expressão semente santa teve sua origem nas dízimas das sementes, e é 

utilizada de maneira metafórica em Esdras 9:2 para identificar a descendência de 

Israel como o povo remanescente e eleito de Deus. O casamento misto evidenciou 

que uma parte da comunidade israelita havia perdido a noção da santidade requerida 

por Deus e de sua separação para o serviço. Assim, o santo foi misturado com o 

abominável.  

O termo nśʾ neste texto possui o significado de tomar em casamento. Este 

termo é sinônimo de lqḥ principalmente no que se refere a relatos negativos de 

casamento. O uso de nśʾ indica que a motivação para estas uniões foi a sobrevivência 

da comunidade israelita no período pós-exílico. Os referidos matrimônios eram ilícitos 

porque as filhas dos povos de outras terras eram mulheres idólatras. Assim, a 

natureza deste problema foi de caráter ético e religioso e não étnico. 

Portanto, conclui-se que: Esdras 9:1-2 descreve os matrimônios ilícitos de 

cento e treze representantes da comunidade israelita com mulheres idólatras. O 

problema foi de natureza ética e religiosa, pois estas mulheres não professavam fé no 
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Deus de Israel. Estes matrimônios mistos foram considerados como transgressão dos 

mandamentos de Deus e quebra da aliança, estando no mesmo nível do adultério, 

prostituição e idolatria. O uso do termo nśʾ (tomar) parece indicar que os matrimônios 

foram contraídos no período pós-exílico com o objetivo de sobrevivência da 

comunidade israelita. Não há referência explicita se houve poligamia. Os envolvidos 

no casamento misto haviam perdido a noção da santidade requerida por Deus e da 

sua eleição como povo escolhido para o serviço. Este problema afetou toda a 

comunidade israelita, que apesar de ser o povo remanescente do exílio, tinha a 

possiblidade de retornar para o exílio como consequência deste pecado. 
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3 IMPLICAÇÕES TEOLÓGICAS  

 

A expressão matrimônio misto, no estudo exegético de Esdras 9:1-2, apontou 

uma situação de exogamia inter-religiosa.79 Tanto o contexto do AT quanto NT 

apresentam o princípio bíblico do casamento intra-religioso, e por sua vez, a IASD 

aceita este princípio e reconhece a aplicação do mesmo aos seus membros. 

Uma análise criteriosa do Antigo Testamento demonstra que a união conjugal 

era uma instituição a ser concretizada apenas entre pessoas que compartilhassem a 

fé no Deus de Israel (Gn 24:1-9; 26:34-35; 27:46-28:9; 34:1-31; Jz 14:1-9). 

Consequentemente, o casamento inter-religioso fora vetado a fim de impedir a 

apostasia dos filhos de Israel (Êx 34:10-17; Dt 7:1-26; Js 23:7-13; Jz 3:1-6; 1Rs 11:1-

13; 16:29-33; Ed 9-10; Ne 13:23-29; Ml 2:11-16). Por sua vez, o Novo Testamento 

também restringe a realização do casamento a pessoas que compartilham os 

princípios da fé cristã (1Co 7:39; 2Co 6:14-7:1).80 

Os tópicos a seguir apresentam uma breve análise de textos seletivos do AT e 

NT (Gn 6:2; 24:1-7; 27:46-28:9; Dt 7:1-4; 2Co 6:14) com o propósito de ilustrar o 

princípio do casamento intra-religioso. O penúltimo tópico descreve, com base em 

literatura adventista, que a IASD aceita, ensina e defende o referido princípio. O último 

tópico apresenta o resumo e conclusão do capítulo.                    

         

3.1 O princípio do casamento intra-religioso em Gênesis 6:2 

 

O princípio bíblico do casamento intra-religioso é visto de maneira implícita no 

período antediluviano. Gênesis 6:2 corrobora com essa ideia com base em dois fatos: 

primeiro, o contexto de juízo divino, e segundo, o paralelismo intertextual com a 

tentação de Eva (Gn 3:6). O texto diz: “vendo [rʾh] os filhos de Deus que as filhas dos 

                                                
79 Frevel (2013, p. 3-7) enfatiza que o termo matrimônio misto é amplo e inclui diversos aspectos da 
prática do casamento. Em sua introdução à antologia Mixed Marriages: Intermarriage and Group 
Identity in the Second Temple Period, ele apresenta as dificuldades contemporâneas de anacronismo 
na abordagem do tema, mas concorda que no contexto bíblico existem formas de exogamia inter-
religiosa, término emprestado da Sociologia.    
80 Andrade (2010, p. 12-45) aborda o tema do matrimônio inter-religioso na Bíblia de maneira 
transversal. Ele organiza sua análise de textos do AT de acordo com os períodos Antediluviano, 
Patriarcal, Mosaico, dos Juízes, dos Reis e pós-exílico. Quanto aos textos do NT, o referido autor 
organiza seu estudo de acordo com 1 Epístola aos Coríntios, 2 Epístola aos Coríntios e os Escritos de 
Pedro. A respeito do tema, Andrade (2010, p. 46-65) também analisa diversas citações de Ellen G. 
White e suas implicações para a IASD.   
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homens eram formosas [ṭôḇ], tomaram [lqḥ] para si mulheres, as que, entre todas, 

mais lhes agradaram” (Gn 6:2). 

Gênesis 6:2 descreve o matrimônio entre os filhos de Deus e as filhas dos 

homens. Sailhamer (1990, p. 76, tradução livre) diz que a “visão comumente aceita é 

que os ‘filhos de Deus’ se referem a piedosa e devota descendência de Sete".81 

Davidson (2007, p. 315) diz que os filhos dos homens eram aqueles que não eram 

adoradores de Deus, primariamente os da descendência ímpia de Caim. White (1999, 

p. 62) concorda com os referidos autores e acrescenta que a união em casamento 

com as filhas dos homens levou os filhos de Deus a perderem o seu santo caráter, 

“[...] unindo-se com os filhos de Caim em sua idolatria”. 

Os matrimônios entre fiéis e infiéis contribuíram para a multiplicação da 

maldade do ser humano (Gn 6:5), a corrução da terra (Gn 6:11) e o consequente juízo 

de Deus, o dilúvio (Gn 6:13, 17). Sailhamer (1990, p. 75, tradução livre) diz que “os 

acontecimentos destes versos [Gn 6:1-2] são uma introdução para o relato do Dilúvio, 

e descrevem a maldade da humanidade e os atos [...] que causaram a inundação”.82 

Davidson (2007, p. 315) diz que embora no referido texto não haja uma proibição 

explicita para o matrimônio entre os adoradores de Deus e os ímpios, esta proibição 

se torna clara pelos referidos matrimônios que acarretaram um imediato juízo divino. 

Mathews (1996, p. 331, tradução livre) conclui que o “incidente Setita de casamentos 

com os ímpios levou a deterioração da família piedosa; como um alerta de advertência 

a semente santa de Israel para não negligenciar a proibição de Deus”.83 

Davidson (2007, p. 316) faz referência a intertextualidade entre os matrimônios 

especificados em Gênesis 6:2 e a tentação de Eva em Gênesis 3:6, com relação as 

palavras “vendo” (rʾh), “formosas/boa” (ṭôḇ) e “tomar” (lqḥ). Gênesis 3:6 diz que: 

“Vendo [rʾh] a mulher que a árvore era boa [ṭôḇ] para se comer, agradável aos olhos 

e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe [lqḥ] do fruto e comeu e deu 

também ao marido, e ele comeu”. Sobre esta intertextualidade, Mathews (1996, p. 

331-332), diz que Gênesis 6:2 ecoa a armadilha sinistra da serpente que levou a 

mulher a comer do fruto proibido. Ele compara: “Da mesma forma, estes ‘filhos de 

                                                
81 “The commonly accepted view is that the ‘sons of God’ refer to the godly, pious line of Seth”. 
82 “If the events of these verses are an introduction to the Flood account, then they must be about the 
wickedness of mankind and horrendous deeds that caused the Flood”. 
83 “This Sethite incident of intermarriage with the ungodly leads to the deterioration of the godly family; 
as a forewarning it alerts the holy seed of Israel not to neglect God’s prohibition”. 
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Deus’ tropeçaram, escolhendo mulheres da linhagem proibida” (MATHEWS, 1996, p. 

331-332, tradução livre).84  

Este fato implica em que, assim como o comer do fruto da árvore da ciência do 

bem e do mal (Gn 2:17) foi proibido pela Palavra de Deus, o matrimônio misto entre 

os fiéis descendentes de Sete e os idólatras descendentes de Caim também o eram. 

Esclarece também que uma das armadilhas de Satanás para a corrução do povo de 

Deus no período antediluviano foi o matrimônio inter-religioso, baseado na aparência 

e não na fé religiosa. 

Em suma, Gênesis 6:2 apoia o princípio do casamento intra-religioso. Primeiro, 

porque o matrimônio entre os descendentes de Sete e os descendentes de Caim estão 

no contexto das causas que levaram o mundo ao juízo divino, o dilúvio. Segundo, 

porque a intertextualidade com Gênesis 3:6 indica que o matrimônio inter-religioso foi 

uma armadilha satânica, assim como o foi a tentação que levou Eva à queda no jardim 

do Éden. Tanto Gênesis 3:6 quanto Gênesis 6:2 demonstram os prejuízos decorrentes 

da desobediência à Palavra de Deus.   

 

3.2 O princípio do casamento intra-religioso em Gênesis 24:1-7; 26:34-35 e 

27:46-28:9 

 

No período patriarcal, dois episódios reforçam o princípio bíblico do casamento 

intra-religioso. O direcionamento dado por Abraão a respeito do casamento de Isaque 

(Gn 24:1-7) e a frustração de Isaque e Rebeca com os matrimônios de Esaú (Gn 

26:34-35; 27:46; 28:6-9) e sua repercussão para com Jacó (Gn 27:46-28:5). Davidson 

(2007, p. 316) diz que o narrador de Gênesis destaca esta questão, pois sessenta e 

sete versos são dedicados no envio de Eliézer na busca de uma esposa para Isaque 

(Gn 24), e um capítulo é dedicado ao relato da obediência de Jacó ao conselho de 

seu pai quanto ao matrimônio (Gn 29). Ele acrescenta que a determinação dos 

patriarcas de que seus filhos se casassem com adoradores do Deus verdadeiro, 

denota uma profunda preocupação pela integridade espiritual no casamento. 

 Abraão estava com uma idade avançada quando chamou o seu servo de 

confiança, fazendo-o “jurar [šbʿ] pelo Senhor, Deus do céu e da terra”, o seguinte: “não 

tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus entre os quais habito; mas 

                                                
84 “Similarly, these ‘sons of God’ stumble by choosing wives from the forbidden lineage”. 
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irás à minha parentela e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho” (Gn 24:3). O 

termo šbʿ, traduzido como jurar, indica que a proibição do matrimônio com os 

cananeus era um mandamento a ser cumprido dentro da aliança estabelecida entre 

Deus e Abraão, mediante o juramento divino. Gênesis 24:7 diz:  

 

O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha 
terra natal, e que me falou, e jurou [šbʿ], dizendo: À tua descendência 
darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e 
tomarás de lá esposa para meu filho. 

 

Com base em Seu juramento, Deus daria à descendência de Abraão as cidades 

dos seus inimigos (Gn 22:15-18), entre os quais estavam os cananeus.85 O CBASD 

(DORNELES, 2011, p. 367) diz que Deus “já havia proibido os casamentos mistos 

com os cananeus, proibição que mais tarde foi incorporada à legislação mosaica (Êx 

34:16; Dt 7:3)”. Wenham (1988, p. 141), no entanto, diz que aqui Abraão enuncia este 

princípio pela primeira vez. Sailhamer (1990, p. 176) argumenta que Gênesis 9:25-27 

descreve duas descendências opostas, “Bendito seja o Senhor, Deus de Sem” (Gn 

9:26) e “Maldito seja Canaã” (Gn 9:25). Pelo fato dos habitantes de Canaã estarem 

sob a maldição divina por causa de sua iniquidade (Gn 15:16), o referido autor conclui 

que a descendência de Abraão deveria estar separada da descendência de Canaã.   

O mesmo anjo que prepararia o caminho para o êxito da jornada do servo de 

Abraão, em busca de uma esposa para Isaque, seria o anjo que iria futuramente 

adiante do povo de Israel para destruir os canaanitas, um povo idólatra (Êx 23:23-24). 

Desta maneira, o contexto de juramento entre Deus e Abraão, e entre Abraão e seu 

servo, indicam que no período patriarcal o matrimônio com os povos idólatras era 

proibido. Este episódio reforça o princípio bíblico do casamento intra-religioso. 

Isaque e Rebeca tiveram dois filhos gêmeos, Esaú e Jacó (Gn 25:24-26). Esaú 

desprezou o seu direito de primogenitura (Gn 25:34) e a instrução patriarcal quanto 

ao matrimônio. Ele tomou para si duas esposas heteias, as quais “[...] se tornaram 

amargura de espírito para Isaque e Rebeca” (Gn 26:34-35).86 Estas esposas heteias 

pertenciam à mesma família idolatra dos cananeus. Para que Jacó não se unisse em 

                                                
85 O pai das famílias dos cananeus foi Canaã (Gn 10:15-18), filho de Cam (Gn 10:6), filho de Noé (Gn 
10:1). A expressão “famílias dos cananeus” (Gn 10:18) abrange os descendentes de Cam (Gn 10:6-14, 
20) e em especial os descendentes de Canaã. Entre eles estavam Sidom, Hete, os jebuseus, os 
amorreus, os girgaseus, os heveus, os arqueus, os sineus, os arvadeus, os zemareus e os hamateus 
(Gn 10:15-18). 
86 Esaú também tomou como esposa a Maalate, filha de Ismael (Gn 28:6-9). 
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matrimônio com outras filhas de Hete87 (Gn 27:46), Isaque lhe transmitiu as mesmas 

orientações que havia recebido do seu pai, dizendo: “Não tomarás esposa dentre as 

filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma 

lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe” (Gn 28:1-2). Da obediência 

a esta instrução dependeria a continuidade da aliança feita com Abraão e Isaque (Gn 

28:3-4). Em suma, os episódios apresentados reforçam o princípio bíblico do 

casamento intra-religioso no período patriarcal, o qual foi transmitido de forma oral de 

uma geração a outra, até ser expresso de maneira escrita nas leis mosaicas. 

 

3.3 O princípio do casamento intra-religioso em Deuteronômio 7:1-4 

 

Deuteronômio 7:1-488 faz parte de uma seção (Dt 7:1-11) do segundo discurso 

de Moisés (Dt 4:44-26:19). O texto descreve de maneira explicita o princípio para a 

proibição do matrimônio inter-religioso. O versículo três diz: “nem contrairás 

matrimônio com os filhos dessas nações; não darás tuas filhas a seus filhos, nem 

tomarás suas filhas para teus filhos” (Dt 7:3).  

O segundo discurso de Moisés enfatiza a questão central do AT, “Ouve, Israel, 

o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor” (Dt 6:4). O Senhor exortou o povo de Israel 

a não se esquecer dEle quando entrassem na terra prometida, seguindo outros 

deuses (Dt 6:13-14; 11:16). Para prevenir a apostasia, Deus deu mandamentos, 

estatutos e juízos para serem ensinados e obedecidos (Dt 5:1; 6:1; 10:12-13), dentre 

os quais estavam os dez mandamentos (Dt 10:4). A instrução divina em Deuteronômio 

7:1-4 é uma aplicação prática dos dez mandamentos, em especial dos primeiros dois 

mandamentos (Dt 5:7-10), do sétimo (Dt 5:18) e do décimo (Dt 5:21). O texto explica 

a razão da proibição do matrimônio com os habitantes de Canaã. 

Deuteronômio 7 descreve que a proibição do matrimônio entre o povo de Israel   

e as nações idólatras era um mandamento que deveria ser obedecido (Dt 7:11). Este 

mandamento tinha por objetivo proteger o povo de Israel do afastamento de Deus e 

do consequente serviço a outros deuses (Dt 7:4). Por este motivo, os habitantes de 

Canaã deveriam ser destruídos totalmente (Dt 7:2; 20:16-18) para não levarem o povo 

                                                
87 Hete foi o segundo filho de Canaã (Gn 10:15). 
88 Tigay (1996, p. 84) diz que as instruções de Deuteronômio 7 são baseadas em Êxodo 23:24, 32-33 
e 34:12-16 (cf. Nm 33:50-56; Dt 12:2-3).  
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a transgressão do primeiro mandamento, “Não terás outros deuses diante de mim” (Dt 

5:7). Todos os altares, colunas, postes ídolos e imagens de escultura também 

deveriam ser destruídos (Dt 7:5) em obediência ao segundo mandamento, “Não farás 

para ti imagem de escultura [...], não as adorarás, nem lhes darás culto [...]” (Dt 5:8-

10). Outro aspecto da proibição do matrimônio misto com os povos idólatras era a 

obediência ao sétimo mandamento, que diz “Não adulterarás” (Dt 5:18). Isto porque a 

idolatria no contexto bíblico se constitui em adultério para com Deus (Jr 3:8-9; Ez 

23:37).89 A destruição destes ídolos também objetivava a obediência ao décimo 

mandamento, “Não cobiçarás [...]” (ḥmd) (Dt 5:21), pois os ídolos poderiam ser uma 

fonte de cobiça para o povo de Israel, como descrito em Deuteronômio 7:25-26:  

 

As imagens de escultura de seus deuses queimarás; a prata e o ouro 
que estão sobre elas não cobiçarás [ḥmd], nem os tomarás para ti, 
para que te não enlaces neles; pois são abominação ao SENHOR, teu 
Deus. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não 
sejas amaldiçoado [ḥērěm], semelhante a ela; de todo, a detestarás e, 
de todo, a abominarás, pois é amaldiçoada [anátema] [ḥērěm]. 

 

Os povos idolatras e seus ídolos deveriam ser “destruídos totalmente” (ḥrm) 

porque eles estavam em “anátema” (ARC) (ḥērěm).90 Um paralelo pode ser feito entre 

a questão do matrimônio com pessoas das nações de Canaã e o tomar os ídolos.  

Ambos deveriam ser destruídos totalmente. Se a cobiça dos ídolos e o consequente 

tomar (lqḥ) e trazer para casa uma coisa abominável se constituía em “anátema”, 

assim também era o tomar (lqḥ) “de suas filhas para seus filhos” em matrimônio (Dt 

7:3).  

Christensen (2001, p. 155) enfatiza que o ponto central da estrutura de 

Deuteronômio 7:1-11 é o verso 6 que diz: “Porque tu és povo santo ao Senhor, teu 

Deus [...]”. Assim, o contexto imediato de Deuteronômio 7:1-4 explica que a principal 

razão para a proibição do matrimônio com as nações pagãs estava no fato de Israel 

                                                
89 Kaufman (1978-1979, p. 108-109, 111) diz que a Lei de Deuteronômio (12-26) é estruturada e 
organizada de acordo com a ordem das legislações do Decálogo (Dt 5). A primeira parte (Dt 12-14) 
descreve as leis que regiam o relacionamento do israelita com Deus, e a segunda parte (Dt 15-26), as 
leis que regiam o relacionamento do israelita com o próximo. Neste contexto, Kaufman diz que o tópico 
das misturas proibidas (Dt 22:9-11) está organizado dentro do tópico maior do sétimo mandamento, 
sendo assim uma ampliação do significado de adultério. Assim, a proibição do casamento entre o povo 
de Israel e as nações idólatras era uma proteção contra a transgressão do sétimo mandamento, porque 
tanto a idolatria quanto o “semear [...] duas espécies de semente” (Dt 22:9) são considerados adultério.         
90 A palavra anátema é sinônima de condenado (cf. Dt 13:17). O que era condenado deveria ser 
destruído totalmente (cf. Dt 13:16). 
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ser um povo santo,91 escolhido por Deus dentre todas as nações (Dt 7:6). Este povo 

santo foi liberto do cativeiro egípcio pela misericórdia e fidelidade de Deus ao “cumprir 

o juramento que fizera” (Dt 7:8) e ao “guardar a [Sua] aliança [...] até mil gerações” (Dt 

7:9).  

Em suma, Deuteronômio 7:1-4 apresenta de maneira explicita o princípio do 

casamento intra-religioso. Este protegeria o povo santo de Israel de desviar-se da 

adoração única a Deus, transgredindo os mandamentos do Senhor, em especial, os 

dois primeiros, o sétimo e o décimo. O tomar em matrimônio pessoas das nações em 

anátema, tornaria o povo de Israel em estado de anátema, passível da mesma 

destruição dos seus inimigos.   

  

3.4 O princípio do casamento intra-religioso em 2Coríntios 6:14 

 

O apóstolo Paulo apresenta em 2Corintios 6:14 o princípio do casamento intra-

religioso no NT. O texto diz: “Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos; 

porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que 

comunhão, da luz com as trevas? [...]” (2Co 6:14). O termo jugo desigual, proveniente 

do verbo grego heterozygeō é único no NT. Rodríguez (2002, p. 1) diz que uma 

tradução literal do termo seria “‘empurrar o jugo em uma direção oposta à que se 

segue’, dificultando ou impossibilitando que dois trabalhem juntos”. Ele continua 

dizendo que a “interpretação tradicional e mais comum deste termo, refere-se aos 

matrimônios mistos” (RODRÍGUEZ, 2002, p. 1).  

Harris (1976, p. 359) diz que a metáfora agrícola utilizada em 2Coríntios 6:14 

provém do mandamento de Deuteronômio 22:10 e Levítico 19:19. Este último diz:  

“Guardarás os meus estatutos; não permitirás que os teus animais se ajuntem com os 

de espécie diversa; no teu campo, não semearás semente de duas espécies; nem 

usarás roupa de dois estofos misturados” (Lv 19:19).92  

Paulo toma o mandamento do AT de não se ajuntarem dois animais de 

espécies diferentes e aplica a todos os relacionamentos do cristão, dentre os quais 

está o matrimônio. Assim como não deveriam ser ajuntados dois animais de espécies 

                                                
91 Tigay (1996, p. 86) diz que o termo “santo” (kadosh) aqui, tem o sentido de seu cognato no talmude 
Hebraico, “noiva”, exprimindo a ideia de que quando um homem se compromete com uma mulher, ela 
se torna proibida para outros, como algo sagrado.  
92 Rodríguez (2002, p. 1) diz que a Septuaginta utiliza em Levítico 19:19 o mesmo termo de 2Co 6:14, 
cuja raiz verbal se refere a casamento em Mateus 19:6 e Marcos 10:9.  
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diferentes, o cristão não deve estar unido com o incrédulo (2Co 6:15). Ele afirma esta 

questão por meio das seguintes antíteses: justiça e injustiça, luz e trevas (2Co 6:14), 

Cristo e o Maligno (2Co 6:15), Santuário de Deus e os ídolos (2Co 6:16). Ele conclui 

dizendo que a presença de Deus na vida do cristão leva-o a consciência da santidade 

de Deus e a consequente separação de pessoas e coisas impuras (2Co 6:16-18). 

Assim, o mesmo chamado de Deus à santidade para Israel no AT é o propósito de 

Deus para o crente no NT (2Co 7:1).93  

O CBASD (DORNELES, 2014, p. 967) diz: “Quando se trata de um 

relacionamento de vinculação como o casamento, o cristão [...] de modo algum se 

unirá a um descrente, mesmo na [...] esperança de conquistá-lo para Cristo”. Harris 

(1976, p. 359) comenta que a questão de 2Coríntios 6:14-7:1 já havia sido 

apresentada em 1Corintios 10:1-22. Esta se resume no seguinte desejo de Paulo para 

o crente: “[...] fugi da idolatria” (1Co 10:14). 

Em suma, 2Corintios 6:14 e seu contexto estabelecem o princípio do 

casamento intra-religioso no NT. A consciência da santidade requerida por Deus na 

vida cristã leva o crente a não estabelecer nenhum vínculo com os incrédulos. Em um 

matrimônio misto com incrédulos não há verdadeira união, assim como não há 

harmonia entre a justiça e a injustiça, entre a luz e trevas, entre Cristo e o Maligno, e 

entre o Santuário de Deus e os ídolos. Esta proibição resguarda o crente da prática 

da idolatria.  

 

3.5 O princípio do casamento intra-religioso e a Igreja Adventista do Sétimo Dia 

 

A Igreja Adventista do Sétimo Dia aceita o princípio bíblico do casamento intra-

religioso, consequentemente rejeita o casamento inter-religioso.94 Ela expressa sua 

posição sobre esta questão por meio de literaturas denominacionais, as quais são 

consideradas como sendo a expressão oficial da Igreja. Entre estas se destacam o 

Manual da IASD (MI), o livro Nisto Cremos: As 28 Crenças Fundamentais da IASD, a 

                                                
93 Paulo faz alusão a diversos textos do AT em 2Corintios 6:14-7:1 (Lv 26:12; Jr 32:38; Ez 37:27; Is 
52:11; 2Sm 7:14; Is 43:6).  
94 Ron du Preez (1999, p. 23-40) corrobora esta afirmação em seu artigo The God-Given Marital 
Mandate: Monogamous, Heterosexual, Intrafaith.  
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Revista Adventista, os livros do Espírito de Profecia,95 entre outros. Os tópicos a seguir 

foram elaborados com base na referida literatura. 

  

3.5.1 O matrimônio inter-religioso e a IASD 

 

O casamento foi estabelecido por ordem divina no Éden como um compromisso 

vitalício entre um homem e uma mulher. Cristo utilizou este relacionamento humano 

para exemplificar a Sua união com a Igreja (Ef 5:25). White (1995a, p. 64) esclarece 

que tanto no AT quanto no NT “[...] a relação matrimonial é empregada para 

representar a terna e sagrada união existente entre Cristo e Seu povo, os remidos a 

quem Ele comprou a preço do Calvário”. 

No entanto, desde Adão e Eva até hoje, Deus tem instruído o Seu povo a não 

se misturar por meio de casamentos mistos para fazerem "conforme as suas obras" 

(Êx 23:24), e se esquecerem dEle. Por esta razão, White (1995b, p. 369) enfatiza que 

Deus proibiu o casamento com os idólatras, e diz que era “perfeitamente tão 

necessário naquele tempo, como o é hoje, que o povo de Deus fosse puro, 

incontaminado do mundo”. Há uma benção especial para aqueles que obedecem aos 

princípios divinos para o relacionamento conjugal, pois “[...] o casamento é uma 

bênção; preserva a pureza e felicidade do gênero humano, provê as necessidades 

sociais do homem, eleva a natureza física, intelectual e moral” (WHITE, 1995b, p. 46).  

Desde seus primórdios, a IASD tem explanado a sua posição quanto ao jugo 

desigual. Este pode ser definido pelo casamento entre um (a) Adventista do Sétimo 

Dia e um (a) não cristão (ã) ou cristão (ã) de outra denominação (WHITE, 2004, p. 

364).96 A IASD como instituição, enfatiza que para “o cristão, o compromisso 

matrimonial é com Deus bem como com o cônjuge, e só deve ser assumido entre 

parceiros que partilham da mesma fé” (NISTO CREMOS, 2008, p. 365). O Manual da 

IASD menciona que a união e a duração do casamento dependem de o casal estar 

ligado pelos mesmos valores espirituais e estilo de vida (MI, 2013, p. 155).  

                                                
95 “Um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é uma característica da igreja remanescente 
e foi manifestado no ministério de Ellen G. White. Como a mensageira do Senhor, seus escritos são 
uma contínua e autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção 
à igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo ensino e 
experiência” (NISTO CREMOS, 2008, p. 276). Os escritos de Ellen G. White são também chamados 
de Espirito de Profecia em virtude de Apocalipse 19:10.  
96 White (2004, p. 364) descreve como jugo desigual o casamento com um cristão que “não aceitou a 
verdade para este tempo”. 
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Há para isto uma reponsabilidade pessoal. O assunto do casamento deve ser 

considerado com reflexão, utilizando a Bíblia como conselheira, antes de dar esse 

passo que ligará as pessoas por toda a vida (WHITE, 2013, p. 103). Há também uma 

responsabilidade de ordem institucional. A IASD necessita ensinar e promover o tipo 

de relacionamento idealizado por Deus para o ser humano, o casamento entre os fiéis, 

bem como advertir a respeito do perigo das associações mundanas (CHAGAS, 1998, 

p. 30).  

A Edição Especial da Revista Adventista, publicada em janeiro de 2011, foi 

preparada para ser entregue aos novos membros da IASD com o propósito de instruí-

los quanto a identidade e missão da igreja, além dos privilégios e deveres de um 

membro regular da mesma (LESSA, 2011, p. 2). No artigo intitulado Ritos e cerimônias 

da igreja: Significado e propósito, Lemos (2011, p. 29) enfatiza que o “casamento que 

caracteriza jugo desigual [...] não deve ser realizado no recinto do templo e não deve 

ser oficiado por pastores adventistas do sétimo dia, em nenhum lugar”. As diferenças 

de crenças religiosas não são o único critério para o impedimento do ofício de um 

casamento por meio de um ministro adventista (NEWMAN, 1994, p. 30). Entretanto, o 

Manual da IASD diz que “a igreja desaconselha fortemente o casamento entre um 

adventista do sétimo dia e um membro de outra religião e recomenda energicamente 

aos seus pastores que não realizem tais casamentos” (MI, 2013, p. 155). 

       

3.5.2 O matrimônio inter-religioso e as implicações pessoais 

 

A psicologia enfatiza que quanto maior a afinidade nas diversas áreas entre os 

cônjuges, maiores são as chances de haver felicidade. As diferenças religiosas trazem 

conflitos que de uma forma ou de outra danificam o relacionamento (CHAGAS, 1998, 

p. 30). Quando não há afinidade na área espiritual dificilmente se estabelece a 

verdadeira união. “Os divórcios acontecem três vezes mais entre os que optam pelo 

casamento misto do que entre os que o contraem com elementos da mesma fé” 

(CHAGAS, 1998, p. 30). Essa desunião deve-se as inúmeras diferenças existentes 

entre um crente e um descrente. White (1995b, p. 174) diz que a “felicidade e 

prosperidade da relação matrimonial depende da unidade dos cônjuges; mas entre o 

crente e o incrédulo há uma diferença radical de gostos, inclinações e propósitos”. 

O CBASD (DORNELES, 2014, p. 966) comenta que essa diferença entre os 

cristãos e os incrédulos é tão significativa, que participar de um relacionamento 
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estreito com eles leva o cristão a se defrontar com a decisão de “abandonar os 

princípios ou enfrentar dificuldades”. Além da união matrimonial, as diferenças 

existentes em termos de princípios e gostos afetam a educação dos filhos. Köhler 

(2003, p. 19), atual presidente na Divisão Sul-Americana da Associação Geral dos 

Adventistas do Sétimo Dia, enfatiza que o casamento em jugo desigual comprometerá 

a religião dos filhos, pois estes terão dificuldades em definir sua postura em questões 

como o estilo de vida, a guarda do sábado, a frequência a igreja entre outras. O 

Manual da IASD acrescenta que as divergências no âmbito da religião, possivelmente 

arruinarão a felicidade do lar e trarão perturbação e fracasso na educação dos filhos 

(MI, 2010, p. 154). 

 

3.5.3 O matrimônio inter-religioso e as implicações espirituais 

 

White (1888, p. 610) diz que as pessoas se tornaram obstinadas em sua 

escolha do cônjuge, não aceitando a intervenção de Deus e deixando a religião de 

lado como se não tivesse parte importante nessa questão. Ela adverte que “se tem 

demonstrado coisa perigosa os homens fazerem sua própria vontade em oposição às 

reivindicações de Deus" (WHITE, 1881, p. 217). Ela continua dizendo que ainda que 

o descrente seja dotado de excelente caráter moral, há uma razão para que tal 

casamento não aconteça, e esta razão está no fato de que ele ou ela desprezou tão 

grande salvação (WHITE, 1984, p. 574). Desta forma, ao entrar em união matrimonial 

com um incrédulo, o cristão está desobedecendo a Deus e se colocando no terreno 

de Satanás (WHITE, 1985, p. 122). 

O casamento com um descrente prejudica a vida espiritual. White (1995b, p. 

174) diz que por “mais puros e corretos que sejam os princípios de um, a influência 

de um companheiro ou companheira incrédula terá uma tendência para afastar de 

Deus”. Waldvogel (1957, p. 30) argumenta que no matrimônio com o descrente “em 

vez de o adventista converter o cônjuge, dá-se o inverso, ou ambos perdem todo o 

interesse na religião”.  

O casamento não afeta apenas a vida neste mundo, mas também afeta a vida 

no mundo vindouro (WHITE, 1994, p. 359). Pages (1913, p. 3) diz que a “vida eterna 

estará em jogo se consentirdes em unir-vos a um estranho e incrédulo”. White (2005, 

p. 80-81) menciona que “[...] Satanás tem-nos enredado em suas malhas mediante 
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uniões insensatas e casamentos desaconselháveis. Isto, ele viu, seria o caminho mais 

bem-sucedido para desviá-los dos caminhos da santidade”.  

Em suma, a IASD aceita o princípio bíblico do casamento intra-religioso. Ela 

considera o matrimônio como uma representação do relacionamento entre Cristo e 

Seu povo, e enfatiza que o mesmo deve ser assumido somente entre pessoas da 

mesma fé. Ela define o matrimônio misto (AT) ou jugo desigual (NT) como a união em 

matrimônio de um Adventista do Sétimo Dia com um descrente, ou membro de outra 

religião. Ela desaconselha o matrimônio entre um adventista e um membro de outra 

religião, pois este implica em problemas de ordem pessoal, familiar e principalmente 

espiritual. O matrimônio inter-religioso é uma tentação, e o estabelecer uma união 

desta natureza é considerado como entrar no terreno de Satanás, colocando em risco 

a salvação.  

  

3.6 Resumo e conclusão 

 

O princípio do casamento intra-religioso é observado por contraste em Gênesis 

6:2. Este texto descreve que o matrimônio entre os descendentes de Sete e os 

descendentes de Caim foram parte das causas que levaram o mundo ao juízo divino, 

o dilúvio. A intertextualidade de Gênesis 6:2 com Gênesis 3:6 indica que o casamento 

inter-religioso foi uma armadilha de Satanás da mesma forma que foi a tentação que 

levou Eva à queda no Éden.   

Em Gênesis 24:1-7; 26:34-35 e 27:46-28:9, os patriarcas instruíram seus filhos 

quanto ao casamento intra-religioso. Este requisito deveria ser cumprido por toda a 

descendência de Abraão, devido à aliança divina estabelecida por meio de juramento. 

Esta questão se tornou um mandamento explícito para o povo de Israel em 

Deuteronômio 7:1-4. Neste texto, o matrimônio inter-religioso é considerado anátema. 

Sua proibição está relacionada à proteção do povo santo de Israel contra o desvio da 

adoração única a Deus, e a consequente transgressão dos Seus mandamentos, em 

especial o primeiro, o segundo, o sétimo e o décimo.  

No NT, o princípio do casamento intra-religioso pode ser visto em 2Coríntios 

6:14. Paulo utiliza a ilustração agrícola do jugo desigual, proveniente de Levítico 

19:19. Ele enfatiza que a santidade requerida por Deus leva o cristão a não 

estabelecer nenhuma sociedade com o descrente, dentre a qual está o matrimônio. 

Este mandamento tem por objetivo proteger o crente da idolatria.  
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A IASD aceita o princípio bíblico do casamento intra-religioso. Ela esclarece 

aos seus membros o plano delineado por Deus para o casamento entre pessoas da 

mesma fé, como uma representação do relacionamento entre Cristo e Seu povo. 

Adverte também quanto às consequências pessoais, familiares e espirituais 

envolvidas na desobediência a esse princípio bíblico. Ela define o conceito de 

matrimônio misto (AT) e jugo desigual (NT) como o casamento entre um Adventista   

do Sétimo Dia e um incrédulo ou membro de outra religião. Ela desaconselha o 

matrimônio inter-religioso e considera o mesmo como uma tentação e terreno de 

Satanás, tendo implicações quanto a salvação e vida eterna.   

Conclui-se que o princípio do casamento intra-religioso é visto no AT e NT. O 

matrimônio inter-religioso foi uma estratégia de Satanás para levar os descendentes 

de Sete à apostasia, cuja desaprovação divina foi evidenciada por meio do Dilúvio. Os 

patriarcas Abraão e Isaque transmitiram de forma oral o princípio do casamento intra-

religioso, de acordo com o requisito da aliança divina que deveria ser obedecido. 

Deuteronômio 7:1-4 descreve o matrimônio inter-religioso como anátema, estando sua 

proibição relacionada à preservação da adoração monoteísta e à fidelidade aos 

mandamentos de Deus. O NT apresenta o princípio do casamento intra-religioso em 

2Corintios 6:14, texto que adverte a respeito do jugo desigual. A IASD desaconselha 

o matrimônio entre um adventista e um descrente ou membro de outra religião. Ela 

considera o matrimônio inter-religioso como uma tentação de Satanás, cujas 

implicações afetam a vida pessoal, familiar e espiritual, podendo comprometer a 

própria salvação do indivíduo.                 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo exegético de Esdras 9:1-2 apontou para os seguintes resultados: 

Primeiro, o matrimônio misto dos cento e treze membros da comunidade israelita foi 

um problema de natureza religiosa, pois as mulheres estrangeiras eram idólatras. 

Segundo, o matrimônio misto foi considerado um matrimônio ilícito, inválido e 

anátema. O mesmo constituiu-se em direta transgressão dos mandamentos de Deus, 

de Sua aliança e do princípio bíblico quanto ao casamento intra-religioso observado 

em Gênesis 6:2, nas orientações patriarcais e Deuteronômio 7:1-4. Terceiro, o uso do 

termo nśʾ (tomar) indicou que o matrimônio misto foi contraído no período pós-exílico 

com o propósito da sobrevivência da comunidade israelita, uma atitude de falta de fé 

em Deus. Quarto, os envolvidos em matrimônio misto perderam a noção da santidade 

requerida por Deus e da eleição de Israel como um povo separado para o Seu serviço. 

Quinto, o matrimônio misto constituiu-se e um relacionamento passível dos juízos 

divinos, dentre os quais estava a possibilidade do retorno ao exílio. 

Em resposta aos objetivos desta pesquisa, os resultados apresentados 

corroboraram para a hipótese inicial de que o matrimônio misto foi a principal 

estratégia para neutralizar a missão do povo remanescente de Deus no período pós-

exílico, ao redor do ano 457 a.C. Esses matrimônios foram resultado da rebeldia do 

remanescente israelita pós-exílico quanto as orientações divinas acerca do 

casamento intra-religioso.  

Os princípios extraídos de Esdras 9:1-2 possuem implicações teológicas para 

a Igreja Adventista do Sétimo Dia atual, pois esta aceita o princípio do casamento 

intra-religioso descrito no AT e NT. Ela define a expressão matrimônio misto (AT) ou 

jugo desigual (NT) como a união em matrimônio de um adventista com um descrente 

ou membro de outra religião. Dentre as implicações, estão: Primeiro, o problema do 

matrimônio misto é de natureza religiosa, e cabe aos líderes espirituais da igreja 

identificar os membros envolvidos nesta questão para uma abordagem bíblica do 

assunto. Segundo, é necessário esclarecer aos membros da igreja que mesmo que 

um matrimônio misto seja validado pela sociedade civil, ele constitui-se em 

transgressão dos mandamentos de Deus. Pois se caracteriza como sendo um 

relacionamento ilícito e inválido. Terceiro, o matrimônio misto não deve ser assumido 

por um membro da igreja pelo medo de ficar solteiro, ou receio de não gerar 

descendência ou, até mesmo, de não sobreviver, pois Deus é capaz de satisfazer 
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todas as necessidades de Seus filhos. Quarto, os membros que buscam um 

matrimônio misto revelam, por meio dessa atitude, que perderam a noção da 

santidade requerida por Deus e não possuem uma visão clara da eleição da IASD no 

tempo do fim para o cumprimento de Sua missão. Quinto, o matrimônio misto é uma 

estratégia satânica e afetará de maneira negativa a vida do membro da igreja no 

aspecto pessoal, familiar e espiritual, podendo comprometer sua própria salvação.  

Esta dissertação focou-se na descrição da natureza do problema do matrimônio 

misto em Esdras 9:1-2 apresentando seu sentido e implicações para os destinatários 

e para a IASD atual. Algumas sugestões de temas para futuros estudos podem ser 

levantadas como resultado desta pesquisa. Como por exemplo: Esdras 10: divórcio 

como solução do problema do matrimônio misto?  Outra abordagem relevante poderia 

ser: O desenvolvimento histórico-teológico da proibição do matrimônio misto nos 

escritos dos pioneiros da IASD. Ou ainda, O matrimônio misto e a missão: limitações 

do membro adventista unido em casamento misto quanto ao cumprimento da missão.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Resumo do estudo do termo nśʾ 

 

O quadro abaixo apresenta um resumo do estudo do termo nśʾ, como descrito 

nos relatos dos tópicos 2.3.9.2.1 ao 2.3.9.2.8. 

Quadro – Estudo do termo tomar (nśʾ).  

Texto bíblico Personagens Natureza dos 
matrimônios 

Motivação 

Juízes 21:23 Contexto da 
proibição do 

matrimônio entre as 
tribos de Israel e a 
tribo de Benjamim 

Proibição do 
matrimônio misto 

com a tribo de 
Benjamim 

Benjamitas tomam 
esposas à força  

Sobrevivência 
da tribo de 
Benjamim 

Rute 1:4 O matrimônio de 
Malom e Quiliom 
com Rute e Orfa 

Matrimônio misto, 
antes da conversão 
de Rute. Monogamia 

Sobrevivência 
da 

descendência 
de Elimeleque 

em terra 
estrangeira 

1Crônicas 23:22 Casamento em uma 
família sacerdotal 

Preservação da 
herança (Nm 36:6-

9,11)  

Sobrevivência 
da 

descendência 
de Eleazar 

2Crônicas 11:21 Casamento 
poligâmico do rei 

Roboão 

Poligamia Sobrevivência 
da família real e 
fortalecimento 

do reino 

2Crônicas 13:21 Casamento 
poligâmico do rei 

Abias 

Poligamia Sobrevivência 
da família real e 
fortalecimento 

do reino 

2Crônicas 24:3 Casamento bígamo 
do rei Joás 

Bigamia Sobrevivência 
da família real e 
fortalecimento 

do reino 

Esdras 9:2, 12; 
10:44 

Casamento misto 
com mulheres 
estrangeiras 

idólatras 

Monogamia ou 
possibilidade de 

poligamia 

Sobrevivência 
da comunidade 

israelita no 
período pós- 

exílico 

Neemias 13:25 Casamento misto 
com mulheres 
estrangeiras 

idólatras 

Monogamia ou 
possibilidade de 

poligamia 

Sobrevivência 
da comunidade 

israelita no 
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período pós- 
exílico 

Fonte: Bíblia Sagrada. Elaborado pelo autor. 

Assim, conclui-se que o termo nśʾ é utilizado para descrever: 1. Matrimônios 

mistos entre a própria tribo de Israel. 2. Matrimônio misto monógamo. 3. Matrimônio 

entre pessoas da mesma família sacerdotal. 4. Matrimônios entre pessoas da mesma 

fé bígamos e polígamos. 5. Matrimônios mistos com estrangeiras idólatras. 

As poucas ocorrências do termo nśʾ denotam que ele é sinônimo de lqḥ, no que 

se refere ao uso negativo de lqḥ, para descrever principalmente os matrimônios que 

não são aprovados por Deus no período pós-exílico. A utilização do termo nśʾ no AT 

também indica que o motivo dos matrimônios realizados foi a luta pela sobrevivência 

de uma família, tribo ou reino. Assim, a ocorrência deste termo em Esdras 9:1-2 

parece indicar que os matrimônios mistos, ilícitos, foram motivados pelo anseio por 

sobrevivência no período pós-exílico. 

 
 

 
 


