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Tópico

A abstinência sexual pré-marital foi analisada segundo a perspectiva bíblica,

em comparação com a cronologia das alterações na ideologia e comportamento

humano.  A pesquisa de campo que evidenciou o grau de influência da ética sexual

contemporânea sobre os jovens adventistas, contribuiu com dados relevantes para a

elaboração de um programa de educação sexual.



Propósito

O presente estudo tem por objetivo analisar a teologia e a ética do sexo para

jovens cristãos, iniciando com uma análise bíblico-histórica, seguida de uma

pesquisa de campo, a partir de dados fornecidos pelos próprios jovens.  Por fim, a

investigação ofereceu uma proposta adventista de educação sexual para solteiros, à

luz do desenvolvimento histórico do assunto e, mais especificamente, da realidade

adventista contemporânea.

Fontes

Este estudo fundamentou-se em duas áreas: pesquisa bibliográfica e

pesquisa de campo.  A elaboração do seminário sugestivo restringiu-se aos planos

cristãos de educação sexual alternativos às campanhas oficiais do governo federal

brasileiro.

Conclusões

A Revolução Sexual da década de 1960 se insurgiu contra a antiga tradição

agostiniana prevalecente desde a Idade Média até meados do século XX, no qual o

sexo no casamento é sempre pecaminoso, exceto para a procriação.  O liberalismo

sexual resultante acabou afetando os jovens adventistas.  Dos 1.334 jovens

submetidos à pesquisa, 20% já tiveram experiência sexual pré-marital.  A reversão

deste quadro depende da compreensão do sentido bíblico de amor, liberdade e

responsabilidade e de um compromisso com Deus para esperar pelo tempo e

ambiente próprios à expressão sexual no casamento.



Há, comprovadamente, uma pressão hormonal e social para os jovens

manterem intercurso sexual.  Dentre os jovens adventistas que sucumbiram às

pressões, alguns o fizeram por fraqueza, outros por “convicção”.  Na verdade, todos

são vítimas de uma ética permissiva ao sexo pré-marital.  Cabe-nos a tarefa de

conscientizá-los de que a conduta responsável fundamenta-se no princípio ativo do

amor que promove somente o bem.  Se os jovens forem bem orientados, decidirão

esperar, não pelo temor dos prejuízos advindos da gravidez indesejada, DSTs,

interrupção do estudo ou da carreira, mas motivados pelo princípio bíblico do amor. 
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The Topic

Pre-marital sex abstinence was analyzed according to the biblical

perspective, in comparison with the chronology of changes in human ideologies an

behavior.  The field research that disclosed the influence of the current sexual ethics

on adventist young people, contributed with considerable information for the

preparation of a sexual education program to young people.

The Purpose



The purpose of this study was to analyse the theology and ethics of sex for

christian young people, beginning with a biblical-historic analysis, followed by a

field research based on data given by the young people.  Finally, the investigation

offered an adventist proposal of sexual education to singles, based on the historic

development on the matter, and more speciffically, the current adventist reality.

The Sources

This investigation was based on two areas: bibliographic and field research.

The process of the suggestive seminary was restricted to the sexual christians

educational programs, others than the officials ones accomplished by federal

brasilian government.

Conclusions

The Sexual Revolution of the 1960 arose against the old agostinian tradition

prevailing from middle age until half of XX century that sex in marriage is always

sinful, unless for procriation.  As a result the sexual liberation ended up affecting also

the adventist young people.  Twenty percent of 1.334 young people who participated

of the research have already had sexual intercourse.  In order to change this reality it

will depend on the understanding of the meaning of biblical love, freedom,

responsibility and a commitment to God to wait for the right time and place in

marriage.

As it has been shown, there was a hormonal and social pressure for the

young people to get involved in sexual intercourse.  Among the adventists young



people who have given in to pressure, some of them did it because they had been

weak, others by “conviction”.  In reality, all of them are victims of a permissive

ethics to the pre-marital sex.  It is our task to make them aware that the responsible

behavior based is based on the principle of active love which promotes only the good. 

If the young people are well oriented,   they will decide to wait, not for fear of the

damages of an indesirable pregnancy, sexually transmitted diseases, study or career’s

interruption, but motivated by the biblical principle of love.
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INTRODUÇÃO

A perspectiva vétero-testamentária positiva do sexo foi assimilada pela

igreja cristã (Mt 19:3-6) e posteriormente desenvolvida no Novo Testamento (1Co

7:1-5; Ef 5:22-33).   Com Agostinho (354-430),  o sexo passou a ter uma conotação1 2

negativa, perdurando este modelo até o presente.   A partir da década de 1960, houve3

uma revolução social que alterou os comportamentos, inclusive o sexual.  O

intercurso sexual, concebido antes como negativo, é agora visto sob nova

perspectiva, que resulta em atitudes sexuais liberadas, tais como: o

homossexualismo, o casamento experimental e aberto, e também o sexo pré-marital.4

As estatísticas atuais mostram que os jovens estão iniciando suas

experiências sexuais cada vez mais cedo.  Recente pesquisa no estado do Rio Grande

do Sul mostrou que 11,65% dos meninos tem sua primeira relação sexual aos 12

Oscar E. Feucht, ed.,  Sex and the Church (St. Louis, MO: Concordia1

Publishing  House, 1961), vol. 5, Marriage and Family Research Series, 216.

Philip Schaff, History of the Christian Church, 7 vols. (Grand Rapids, MI:2

Eerdmans, 1974), 3:816.

Sakae Kubo, Theology & Ethics of Sex (Nashville, TN: Review and Herald,3

1980), 12-13.

Wilhelm Reich, A revolução sexual (Rio de Janeiro: Zahar, 1977), 150.4
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anos, enquanto 7,1% das meninas têm sua primeira relação sexual aos 14 anos.   Aos1

19 anos, em torno de 75% dos jovens já mantêm relações sexuais.   Uma pesquisa2

norte-americana revelou que aos 12 anos, 19% dos rapazes e 7% das moças já se

iniciaram na vida sexual.3

A liberação sexual trouxe conseqüências negativas, como a gravidez na

adolescência  e o aumento no índice de abortos e DSTs.   No Brasil, até 2 de março4 5

Catia Bandeira, “Jovens Transam Cada Vez Mais Cedo”, ZH, 2 de setembro1

de 1998, 4.

“Jovens Temem Primeira Transa, Rejeitam Aborto, Mas Não Evitam2

Gravidez”, FSP, 1º de abril de 1996, 5-1; Josh McDowell, Os adolescentes falam
(São Paulo: Candeia, 1995), 14.

Jaqueline F. de Gaston, Larry Jensen e Stan Weed, “A Closer Look at3

Adolescent Sexual Activity”, JYA 24 (1995): 470.

No Brasil, 22% do total de partos são de mães adolescentes, Bernardo P.4

Sobreiro, et al, “Recém Nascidos de Mães Adolescentes: Um Estudo Comparativo
Entre Estratos de Renda Familiar”, JBG 102 (novembro-dezembro de 1992): 453;
conforme a informação de McDowell, “mais de um milhão de adolescentes nos
Estados Unidos ficam grávidas a cada ano. Das que dão à luz, quase a metade não
tem 18 anos”.  Josh McDowell, Mitos de la educación sexual (Barcelona: Editorial
Clie, 1992), 19.

Casos notificados de doenças sexualmente transmissíveis, segundo5

diagnóstico específico e local de residência - Brasil 1987-1995, Total: 425.115.
Sífilis, Congênita: 3.793 (0,89%), Adquirida: 123.630 (29,08%); Gonorréia: 119.470
(28,10%); Oftalmia gonocócica: 1.129 (0,26%); Cancro mole: 6.761 (1,59%);
Linfogranuloma venéreo: 3.902 (0,91%); Uretrite não gonocócica/corrimento
vaginal: 122.513 (28,81%); Condiloma acuminado: 42.982 (10,11%); Donovanose:
935 (0,21%), BEDST, Ministério da Saúde, Brasília, DF, Ano 2, Núm. 3, (junho-
agosto de 1995), 11.  Nos Estados Unidos, 33.000 americanos por dia contraíam
DSTs em 1986, totalizando 12 milhões de pessoas por ano.  McDowell, Mitos de la
educación sexual, 68.
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de 1996, e conforme notificado pelo boletim periódico do Ministério da Saúde, havia

79.908 casos de AIDS, mais de 53% dos quais resultante de intercurso sexual.  Tais

informações alarmantes pressionam as autoridades responsáveis a redobrarem

esforços no sentido de minimizarem estas estatísticas.1

O meio evangélico não está imune aos riscos do liberalismo sexual.  Nos

Estados Unidos, 43% dos jovens têm experimentado relações sexuais em torno dos

18 anos.   Já na Igreja Adventista do Brasil, 20% dos jovens submetidos a uma2

pesquisa de opinião, admitiram que tiveram intercurso sexual.   Esta realidade3

numérica torna-se uma forte motivação à elaboração de iniciativas educadoras

concretas por parte das lideranças eclesiásticas.

Definição do Problema

Uma análise das crenças fundamentais adventistas sobre namoro, noivado e

casamento deixa claro que a Igreja Adventista preza pela abstinência sexual até o 

“AIDS Cresce Entre Usuários de Drogas”, FSP, 17 de maio de 1996, 3-1.1

McDowell, Mitos de la educación sexual, 272.2

Ver capítulo III, abaixo.3
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casamento.   Por outro lado, uma exaustiva pesquisa levada a efeito entre os jovens1

adventistas num elevado número de escolas fundamentais dos Estados Unidos revela 

uma discrepância entre crença e conduta.   A realidade no Brasil acusa a mesma2

tendência.3

Conforme o voto da Comissão de Estudo da Bíblia do Concílio Anual da1

Associação Geral de 1986, “A Bíblia é a Palavra de Deus e o único padrão pelo qual
todos os ensinos e experiências devem ser provados”.   “Como Estudar a Bíblia”, MA
4 (julho-agosto de 1996): 14.  Este princípio adventista de interpretação da Bíblia é
exemplificado, a seguir, tanto na crença fundamental, como no sistema de conduta
adotado:  “As Escrituras caracterizam como pecado qualquer relação sexual praticada
fora do casamento...  A grande preocupação da visão bíblica com respeito à
fornicação e ao adultério, apresenta-se em contraste direto com a atual tolerância de
tais atividades por parte de 'adultos que consentem'”.  Nisto cremos, 394.
Corroborando o ensino doutrinário, o Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia
(Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 1996), 169, declara: a “fornicação” é
reconhecida como motivo passível de disciplina.

A Igreja Adventista do Sétimo Dia nos Estados Unidos submeteu um2

questionário de 465 itens a 11 mil jovens adventistas, que estudavam em suas
escolas.  O resultado, publicado em 1992, revelou que 12% dos alunos da sétima e
oitava séries haviam tido algum tipo de experiência sexual; este índice sobe para
15% entre alunos da nona e décima séries e para 26% entre os da undécima e
duodécima séries. Roger L. Dudley e V. Bailey Gillespie, Valuegenesis: Faith in
Balance (Riverside, CA: La Sierra University Press, 1992), 50. 

Pesquisas de pequeno porte já evidenciavam a presença do mesmo3

problema. Conforme Ronaldo A. de Oliveira, 29% de alunos adventistas de uma
determinada escola da igreja no Estado de São Paulo haviam tido algum tipo de
envolvimento sexual.  “Um Problema Típico dos Adolescentes: o Ficar” (Monografia
para Orientação e Aconselhamento, Instituto Adventista de Ensino - Campus 2,
janeiro de 1996), 16.  Por sua vez, a presente pesquisa, aplicada em Brasília, em
6/7/1996 a 705 jovens  participantes do Camporee de Desbravadores da União
Central Brasileira da Igreja Adventista, indicou que 15% deles já haviam tido
experiência sexual.
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Embora a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como um todo, esteja apercebida

da importância deste assunto, nenhum estudo fenomenológico mais criterioso quanto

ao sexo pré-marital e suas implicações foi elaborado no segmento jovem da Igreja

Adventista no Brasil.  Até onde se pode observar, as publicações adventistas

brasileiras não reservam um espaço significativo para este tipo de abordagem do

problema.1

Propósito do Estudo

No presente trabalho é feita uma proposta de um estudo sobre a teologia e a

ética do sexo para jovens cristãos, iniciada com uma análise bíblico-histórica e

seguida de uma pesquisa de campo com base em dados fornecidos pelos próprios

jovens.  Por fim, a investigação oferece uma proposta adventista de educação sexual

Entre estas publicações destacam-se: Galdino N. Vieira, Amor, sexo e1

erotismo (Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 1976); Mario Veloso, Livre para
amar (Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 1984); José C. Ebling, Namoro no
escuro (Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 1987); Charles E. Wittschiebe, Os
dois lados do sexo (Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 1992).  Entre artigos
publicados citam-se: Ivan Schmidt, ed., “O Casamento Já Era?”, Moc, outubro de
1971, 6-7; Chyntia Wallace, (pseud.), “Perdi Mais do Que a Virgindade”, Moc,
agosto de 1989, 12; Christopher Blake, “Como Fazer Amor”, Moc, outubro de 1989,
6-7; Cézar V. de Souza, “Sexo Fácil e Frágil”, Moc, fevereiro de 1990, 4-5; “Fui
Longe Demais”, SA, abril de 1995, 14-15; Cláudia B. Schwantes, “Casalzinho
Grávido”, SA, junho de 1995, 15; Sueli F. de Oliveira, “As Doenças do Sexo”, SA,
setembro de 1995, 10-12; Wilson de Almeida, “A Hora do Presente”, SA, junho de
1996, 26-27; Marcos de Benedicto, “Namoro Bem-Comportado”, RA, junho de 1993,
39; César V. de Souza, “Relacionamento Sexual Antes do Casamento”, RA, julho de
1993, 38-39;  Marcos Oliveira Jr., “Por Que Não”, RA, abril de 1995, 38.
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para solteiros, à luz do desenvolvimento histórico do assunto e, mais

especificamente, da realidade adventista brasileira contemporânea.

Escopo e Delimitações do Estudo

Efetua-se uma breve análise dos principais textos bíblicos que oferecem

uma visão geral sobre o exercício da sexualidade.  Essa perspectiva restringe-se ao

estudo do conteúdo de Gn 2:23-24; Êx 20:14; 22:16, 17; Dt 22:13-29; Mt 19:3-6; At

15:29; 1Co 6:12-20; 7:1, 2; 1Co 6:9 e Ap 22:15.  Embora haja textos que tratem de

casos de relações sexuais entre uma pessoa solteira e outra casada, como por

exemplo, Gn 39:9; Pv 5, 6 e 7, o presente estudo se limitará a analisar somente

situações que envolvam relações sexuais entre pessoas solteiras ou

descomprometidas.

A pesquisa histórica atem-se ao desenvolvimento dos conceitos filosóficos e

doutrinários sobre o sexo, desde os primeiros séculos da Era Cristã até a Idade

Contemporânea, que permita estabelecer os fatores que contribuíram para o atual

liberalismo sexual.  Para a formulação de uma proposta adventista de educação

sexual,  o estudo fenomenológico se limita a analisar a opinião e a conduta sexual

pré-matrimonial dos jovens adventistas segundo as cinco regiões administrativas do

Brasil. O presente estudo não tem como objetivo oferecer um manual completo de

educação sexual.  Seu enfoque está restrito especificamente a sexo pré-marital, não

se detendo, portanto, na sexualidade do casamento, e em problemas como o
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adultério, o aborto, o homossexualismo, a masturbação, o abuso sexual de crianças e

as demais expressões sexuais.  A pesquisa fenomenológica considera apenas a

opinião de jovens solteiros, acima de quatorze anos de idade, das regiões geográficas

representativas das unidades administrativas da Igreja Adventista do Sétimo Dia no

Brasil.1

Revisão de Literatura

A primeira parte deste trabalho discute a perspectiva bíblica sobre ética

sexual pré-marital em diversas obras, como Theology & Ethics of Sex de Sakae Kubo,

que aborda desde sexo antes do casamento até engenharia genética.  Embora o autor

esteja voltado para aspectos gerais da teologia e ética do sexo, o capítulo que versa

sobre experiências pré-conjugais serve como referencial para o estudo do tema,

apresentando dados estatísticos sobre experiências sexuais pré-maritais.2

Em Sex and the Church, Oscar E. Feucht, ed., reúne e comenta textos

bíblicos seguindo uma abordagem cristã conservadora da sexualidade humana.  É

Belém, na União-Missão Norte; Eunápolis, na União-Missão Nordeste; Rio1

de Janeiro, na União-Associação Este; São Paulo, na União-Associação Central-
Brasileira e Curitiba, na União-Associação Sul-Brasileira.  Para informações mais
detalhadas sobre as unidades administrativas da Igreja Adventista no Brasil, ver:
Seventh-day Adventist YEARBOOK 1999 (Hagerstown, MD: Review and Herald,
1996), 252-278.

Kubo, 48-49.2
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uma obra abrangente que além do aspecto bíblico, discorre sobre  história e ética

sexual.1

Na seção que versa sobre mudança dos costumes ao longo da história,

contribuem notadamente os cinco volumes de A história da vida privada, organizada

por Philippe Ariès e Georges Duby.   A coleção atém-se a três áreas de ação: a2

moradia, o local de trabalho e o ambiente de lazer, desde o Império Romano até o

presente, permitindo que se tenha uma perspectiva secular da ética sexual.  Também

contribuem os quatro volumes de História da vida privada no Brasil  e os sete3

volumes de History of the Christian Church, de Philip Schaff,  que discutem o4

Feucht, ed.  Também merecem destaque: Stanley Grenz, Sexual Ethics1

(Dallas, TX: Word Publishing, 1990); Lewis B. Smedes, Sex for Christians (Grand
Rapids, MI: Eerdmans, 1994) e Mere Morality (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1994).

Philippe Ariès, Georges Duby, História da vida privada, 5 vols. (São Paulo:2

Companhia das Letras, 1992).  Igualmente úteis para esta seção histórica são as
coleções: Robert M. Hutchins, ed., Great Books of the Western World, 54 vols.
(Chicago: Encyclopaedia Britannica, 1952) e Victor Civita, ed., Os pensadores, 52
vols. (São Paulo: Abril Cultural, 1973).

Novais, Fernando A., ed.  História da vida privada no Brasil.  4 vols.  São3

Paulo: Companhia das Letras, 1997.

Schaff, History of the Christian Church. A coleção de Carl J. Hefele,4

Histoire des conciles, 11 vols., 22 tomos (Paris: Letouzey et Ané, 1907) contribui
para revelar o processo de cristalização da ética católica referente à sexualidade.  Da
mesma maneira, a série de Alexander Roberts e James Donaldson, eds., The Ante-
Nicene Fathers, 7 vols. (Grand Rapids, MI: Eerdmans, s.d); bem como a série de
Philip Schaff e Henry Wace, eds., Nicene and Post-Nicene Fathers, 28 vols. (Grand
Rapids, MI: Eerdmans, s.d.) fornecem textos de escritores cristãos que são relevantes
para o presente estudo. Uma obra recente e elucidadora da questão sexual é: Uta
Ranke-Heinemann, Eunucos pelo reino de Deus (Rio de Janeiro: Editora Rosa dos
Tempos, 1996).
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desenvolvimento histórico do Cristianismo.  Embora não seja uma obra específica

sobre sexualidade, nela se pode ver também a seqüência do pensamento teológico e

ético sobre sexo.  O Deus que intervém, de Francis A. Schaeffer  analisa as mudanças1

histórico-filosóficas do século XIX e sua influência no pensamento contemporâneo,

oferecendo uma visão do contexto filosófico que promoveu as alterações de conduta

do século XX, inclusive as de caráter sexual.

A seção que analisa a pesquisa de campo tem como ponto referencial a obra

adventista Valuegenesis: Faith in Balance, editada por Roger L. Dudley e V. B.

Gillespie, que comenta uma pesquisa de opinião entre 11 mil alunos de escolas

adventistas nos Estados Unidos, abordando alguns itens de conduta sexual e

sugerindo aplicações práticas a serem implementadas.2

Especialmente úteis para a elaboração de uma ética sexual pré-marital, na

seção central do presente estudo, são os programas de orientação para jovens, com

ênfase na abstinência, como: Why Wait, coordenado por Josh McDowell;  Sex3

Francis A. Schaeffer, O Deus que intervém (Brasília: Refúgio, 1985).1

Umberto Padovani, e Luís Castagnola, História da filosofia (São Paulo:
Melhoramentos, 1984) e também, Allan Bloom, O declínio da cultura Ocidental
(São Paulo: Best Seller, 1989) cooperam para a ampliação do quadro das alterações
éticas na área da filosofia.

Dudley, e Gillespie, 269-295.2

Josh McDowell oferece livros, programas e vídeos promotores de3

abstinência sexual pré-marital, como: Por que esperar? (Miami, FL: Unilit, 1990);
How to Help Your Child Say “NO” to Sexual Pressure (Dallas, TX: Word
Publishing; 1987); Os adolescentes falam; e Mitos de la educación sexual.

1



Respect: The Option of True Sexual Freedom, de Coleen Kelly Mast, aplicado pelo

Departamento de Educação do governo norte-americano nas escolas públicas, como

método alternativo à educação sexual tradicional; Sex Education in a Church Setting,

the OCTOPUS Training Manual, produzido por Fred Isberner, et.al.; A Christian

View of Youth and Sexuality, criado por Steve Clapp, Sue Brownfield e Julie Seibert; 

Namoro, noivado, casamento e sexo, de Jaime Kemp, e Namoro no escuro, de José

C. Ebling.   Entre as diversas obras que fornecem uma abordagem esclarecedora dos1

benefícios da abstinência sexual antes do casamento, encontram-se: Tim Stafford, em

The Sexual Christian e Vale a pena esperar; Charles E. Wittschiebe, Os dois lados

do sexo e Ray E. Short, Sex, Love or Infatuation.2

Coleen K. Mast, Sex Respect: the Option for the True Sexual Freedom1

(Bradley, IL: Sex Respect, 1990); Fred Isberner, et al, Sex Education in a Church
Setting (Carbondale, IL: Southern Illinois Press, 1987); Steve Clapp, Sue Brownfield
e Julie Seibert, A Christian View of Youth and Sexuality (Sidell, IL: C-4 Resources,
1981); Jaime Kemp, Namoro, noivado, casamento e sexo (São Paulo: Sepal, s.d.);
Frode Somme, “Is Premarital Sex Condemned in the Bible?” (Uma monografia para
o curso de “Ética Cristã Pessoal”, Seventh-day Adventist Theological Seminary of
Andrews University, maio de 1993), e Ebling.  Para uma melhor avaliação dos
programas norte-americanos de abstinência sexual para adolescentes, ver: James
Ameen, “An Ideographic Analysis of Adolescents’ Responses to Abstinence
Education Messages” (Dissertação de M.A. Faculty of California State University,
Fullerton, novembro de 1995).  Como auxílio na tarefa de transmissão de valores
morais ver também: Thomas Lickona, Educating for Character (New York: Bantam
Books, 1991).

Tim Stafford, The Sexual Christian (Wheaton, IL: Victor Books, 1989), e2

Vale a pena esperar (Deerfield, FL: Vida, 1995); Wittschiebe, Os dois lados do sexo;
Ray E. Short, Sex, Love, or Infatuation (Minneapolis, MN: Augsburg Fortress, 1990). 
Outras fontes podem fornecer material educativo para o namoro cristão com ênfase
na abstinência sexual pré-marital: Joe White, Pure Excitement (Colorado Springs,
CO: Focus on the Family, 1996); E. Lonnie Melashenco, e Timothy E. Crosby, Sex

2
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Entre os periódicos provedores de informações médicas e pesquisas sobre

educação sexual para adolescentes, estão: Adolescence; Journal of Adolescence;

Journal of Youth and Adolescence; Journal of Sex Education and Therapy.1

Definição de Termos

A expressão “concerto matrimonial” aparece diversas vezes ao longo deste

estudo.  Ela identifica a união conjugal como um concerto efetivado na presença de

the Myth and the Magic (Boise, ID: Pacific Press Publishing Association, 1993);
Barry St. Clair & Bill Jones, Dating, Going out in Style (Wheaton, IL: Victor Books,
1993); Scott Kirby, Dating, Guidelines from the Bible (Grand Rapids, MI: Baker
Book House, 1995); Bob Stone, e Bob Palmer, The Dating Dilema (Grand Rapids,
MI: Baker Book House, 1995); James Dobson, Life on the Edge (Dallas, TX: Word
Publishing, 1995).

Raquel Huerta-Franco, Jorge Días de León, e Juan Manuel Malacara,1

“Knowledge an Attitudes Toward Sexuality in Adolescents an their Association with
the Family an Other Factors”, Adol 31 (1996): 179-191; Susan Moore, e Doreen
Rosenthal, “The Social Context of Adolescent Sexuality: Safe Sex Implications”, JA
15 (1992): 415-435; Janice Westlund, e Florence W. Freed, “Abortion Research:
Attitudes, Sexual Behavior, and Problems in a Community College Population”, JYA
22 (1993): 1-21; Wendy Kyman, “The First Step: Sexuality Education for Parents”,
JSET 21 (1995): 153-157.  Ver também: Magda L. Motta, e João L. P. Silva,
“Gravidez na Adolescência: Influência da Idade Materna e da Idade Ginecológica
Sobre os Resultados Obstétricos”, RBGO 6 (agosto de 1995): 237-242; “Sexualidade
e Gravidez na Adolescência”, RPH 38 (setembro-outubro de 1990): 45-46; E. Hardy,
et al, “Características Atuais Associadas à História de Aborto Provocado”, RSP 28
(janeiro de 1994): 82-85; Carmen L. D. C. Lima, et al, “Violência e Prostituição na
Infância e Adolescência”, Leop 57 (agosto de 1994): 84-104; Ricardo Veronesi, et al,
“Presença do HIV-1 e HIV-2 no Brasil, Perspectivas Epidemiológicas”, RBM 46
(abril de 1989): 127-130; Carlos J. de V. Carvalho, e Luiz F. A. de C. Menezes,
“Estudo Epidemiológico de HIV em Menores Encaminhados ao Hospital Central da
Funabem/RJ”, JBM 56 (março de 1989): 79-83.
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Deus e aprovado por Ele (Ml 2:14).   A frase “com a qual tu foste desleal” (Ml 2:14),1

indica que o casamento é uma aliança permanente e indissolúvel.   A menção feita2

por Jesus a Gn 2:24, “por isto deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher,

tornando-se os dois uma só carne”, em Mt 19:3-6, confirma a indissolubilidade da

união conjugal e acrescenta outro elemento: a aplicação universal dos princípios que

regem o matrimônio.  O conceito bíblico de “concerto matrimonial” tem implicações

definitivas para o tema da abstinência sexual pré-marital.3

O presente estudo utiliza as expressões “gratificação sexual” e “procriação”

para expressar os propósitos divinos para o sexo.  O sentido de gratificação provém

da frase “serão uma só carne” (Gn 2:24) e procriação, da ordem “sede fecundos,

multiplicai-vos” (Gn 1:28). 

Em Ml 2:14, o Senhor é descrito como “testemunha da aliança entre ti e a1

mulher da tua mocidade” (Ml 2:14a), onde a expressão “a mulher da tua mocidade”,
está em paralelo com “a mulher da tua aliança” (Ml 2:14b), indicando a
concretização de um concerto elaborado entre marido e mulher (2:14b).  Ver: Paul F.
Palmer, “Christian Marriage: Contract or Covenant”, ThS 33 (dezembro de  1972):
620-621.

Gordon J. Wenham, Genesis 1-15, Word Biblical Commentary, vol. 12

(Waco, TX: Word Books, 1987), 71.

Ver a discussão sobre o escopo universal do concerto: Walther Eichrodt,3

Teologia del Antiguo Testamento, 2 vols.  (Madri: Cristianidad, 1975), 1: 46, 52, 53,
56, 82, 219, 225, 391, 420, 421, 426, 443, 445, 461; William J. Dumbrell, Covenant
& Creation (Exeter, Inglaterra: Paternoster Press, 1984), 26-31; John P. Milton,  
God's Covenant of Blessing (Rock Island, IL: Augustana Press, 1961), 112, 113, 133,
135, 170; Reinaldo W. Siqueira, “The Presence of the Covenant Motif in Amos 1:2-
2:16” (tese de Ph.D., Andrews University, Berrien Springs, Michigan, 1996), 245-
253.
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Outro termo utilizado neste estudo é o grego porneia, traduzido por

“relações sexuais ilícitas” na ARA, “prostituição” na ARC e “uniões ilegítimas” na

BJ.  A palavra e suas  cognatas aparecem 107 vezes na LXX como tradução do

hebraico zanah, qedeshah e mamzer.  Para a tradução de zanah, porneia descreve as

seguintes situações na LXX: relações sexuais com mulheres solteiras, entendidas no

sentido literal (Lv 19:29; Dt 22:21) ou num contexto de liturgia religiosa pagã (Êx

34:16; Os 4:13, 14); prostituição de mulheres casadas (Os 3:3; Am 7:17; Gn 38:24); e

relações sexuais masculinas praticadas num contexto de liturgia religioso-pagã (Nm

25:1, 2; Êx 34:16). 

No Novo Testamento, o termo porneia aparece 56 vezes e define situações

concretas quanto ao comportamento sexual ou é usada como qualificativo: o

homossexualismo dos habitantes de Sodoma e Gomorra (Jd 7); o adultério (Mt 5:32;

19:9; Mc 7:21); a relação incestuosa (1Co 5:1); as relações sexuais com prostituta

(1Co 6:13, 18); as relações sexuais de homens israelitas com mulheres moabitas nos

cultos pagãos (1Co 10:8; Ap 2:14) e meretriz (Mt 21:31).  Em suma, porneia tem um

sentido  generalizante, indicando “todo tipo de relação sexual ilícita”.  1

Metodologia

Walter Bauer, “Porneia”, A Greek-English Lexicon of the New Testament1

and Other Early Christian Literature, 4ª ed., por W. F. Arndt, F. e F. Wilbur Gingrich
(Chicago: The University of Chicago Press, 1969).  Ver também: Friedrich Hauck, e
Siegfried Schulz, “Porneia”, TDNT, 6:579-595.
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Na primeira parte, o presente trabalho analisa comentários bíblicos do

Antigo e do Novo Testamentos, dicionários teológicos e concordâncias bíblicas, bem

como obras de história da Igreja Cristã, do desenvolvimento do pensamento humano,

a partir dos primeiros séculos da Era Cristã, Era Medieval, Moderna e

Contemporânea, obras na área de música, cinema, telenovelas no Brasil e periódicos,

cuja relação com o sexo pré-marital seja relevante.  Na segunda parte, analisa-se as

respostas de jovens adventistas brasileiros à pesquisa de campo que lhes foi aplicada

e se propõe um seminário sugestivo de orientação sexual com base no material

bibliográfico e fenomenológico estudado.  A abordagem será primeiramente

exegética, histórica e fenomenológica dentro dos limites do tópico referente ao sexo

pré-marital.  Já todas as referências bíblicas sem indicação de uma versão específica

foram extraídas da versão Revista e Atualizada no Brasil.

Resumo do Estudo

O presente estudo está organizado em quatro capítulos, agrupados em duas

partes.  A primeira, será uma análise bíblico-histórica; a segunda, uma pesquisa de

campo acompanhada de uma proposta adventista de ética sexual para solteiros.

O capítulo 1 faz uma breve análise teológica e ética de textos bíblicos

referentes ao estudo.  O capítulo 2 examina o desenvolvimento histórico da ética

sexual para solteiros, abarcando os primeiros séculos da Era Cristã, a Era Medieval, a

Era Moderna, bem como a ética sexual contemporânea.  O capítulo 3 analisa os
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resultados da pesquisa de opinião sobre sexo e o capítulo seguinte desenvolve um

seminário de ética sexual para solteiros.  Por fim, é apresentado um Resumo e a

Conclusão do estudo.
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PRIMEIRA PARTE

ANÁLISE BÍBLICO-HISTÓRICA DA ÉTICA SEXUAL 

PARA SOLTEIROS



CAPÍTULO I

TEOLOGIA E ÉTICA BÍBLICAS SOBRE O SEXO 
PARA SOLTEIROS

A questão do sexo pré-marital tem dividido os cristãos em dois grupos,

aqueles que o justificam e aqueles que o desaconselham.  Na verdade, o ponto

fundamental se encontra no modo pelo qual a Bíblia é interpretada.  Em regra geral,

os defensores do método de interpretação crítico-histórico argumentam que os

ensinos da Bíblia refletem o “condicionamento cultural”  dos seus escritores, não1

tendo mais valor normativo para o presente, enquanto os intérpretes que utilizam o

método gramático-histórico reconhecem a validade da aplicação dos princípios

bíblicos para a atualidade.

O posicionamento oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia é de que, a

Bíblia é a Palavra de Deus, portanto, “o único padrão pelo qual todos os ensinos e

conduta devem ser julgados”.   Este princípio de interpretação da Bíblia é refletido2

Samuel Koranteng-Pipim, Receiving the Word (Berrien Springs, MI: Berean1

Books, 1996), 132.

Esta é a posição oficial da igreja, conforme o voto da Comissão de Estudo2

da Bíblia do Concílio Anual da Associação Geral de 1986, “A Bíblia é a Palavra de
Deus e o único padrão pelo qual todos os ensinos e experiências devem ser
provados”.   “Como Estudar a Bíblia”, MA, 14.

18
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na seguinte crença fundamental: “As Escrituras caracterizam como pecado qualquer

relação sexual praticada fora do casamento”.   Corroborando o ensino doutrinário, o1

Manual da Igreja ratifica o item “fornicação” como motivo passível de disciplina.2

Em função de que, tanto os partidários do método de interpretação crítico-

histórico quanto os que adotam o método gramático-histórico empregam a Bíblia

para embasarem suas posturas é que advém a imperiosa necessidade de se

desenvolver uma investigação dos principais textos bíblicos que abordam o tema do

exercício da sexualidade, tendo como foco central a questão pré-marital. 

Estudo da Teologia Bíblica Sobre Abstinência
 Sexual Pré-Marital no Antigo Testamento

As passagens a serem analisadas são: Gn 2:23, 24, porque normatizam o

relacionamento do homem e da mulher no casamento a partir da criação, destacando

o fato de que Jesus Cristo justificou este ensino (Mt 19:4-6); Êx 20:14; Êx 22:16, 17 e

Dt 22:13-29 porque estipulam as penalidades do concerto contra o sexo pré-marital;

Pv 5; 6:20-7:27; Mt 19:4-6; At 15:29; 1Co 6:12-20 e 7:1, 2; 1Co 6:9 e Ap 22:15, 

porque claramente demonstram a posição do Novo Testamento sobre o assunto.

A Sexualidade no Contexto de Gênesis 1 e 2

Os primeiros capítulos de Gênesis lançam os fundamentos da visão bíblica

Nisto Cremos, 394.1

Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, 169.2
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acerca do mundo, do homem e de Deus.  Um dos aspectos básicos é a criação do

homem e da mulher e o relacionamento do primeiro casal com Deus. 

Na consideração de Gênesis 2, dedicaremos atenção às expressões “osso dos

meus ossos”, “carne da minha carne”, “uma só carne”, e às formas verbais “deixará”

e “unir-se-á”.

 Outro ponto relevante, para a presente consideração, é o fato de que a

origem da humanidade, o relacionamento do homem com Deus e o relacionamento

do homem com a mulher, são apresentados nos primeiros capítulos de Gênesis num

contexto de concerto.  Em vista disto, dedicar-se-á o espaço a seguir também para a

abordagem deste assunto.

O Tema do Concerto  em Gênesis 1 e 21

O relato da criação segue a estrutura dos concertos um tanto comuns no 

segundo milênio AC.   Uma vez estabelecida a aliança, cada parte precisa cumprir os2

respectivos deveres.  Deus desempenha a função do suserano que propõe as

condições do relacionamento com Seus súditos, no caso o homem e a mulher.  Entre

as obrigações do primeiro casal estavam: multiplicar-se, encher a terra, sujeitá-la,

Para uma adequada análise de concerto, ou aliança, hebraico berith, ver:1

Moshe Weinfeld, “Berith”, TDOT, 2:253-279, e Elmer B. Smick, “Berith”, TWOT,
1:128-130.

Ver: Jeffrey J. Niehaus, God at Sinai (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1995),2

144-147.
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dominar os animais, cultivar e guardar o jardim, alimentar-se de todas as árvores do

jardim, e  abster-se de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal.1

Embora a palavra “concerto” não seja empregada em Gênesis 1 a 3, os

elementos comuns a ela estão presentes no texto: promessa, condições, penalidade,

pactuantes e vigência do pacto.   O fato de que Gênesis 1 e 2 foi estruturado em2

forma de concerto também é confirmado pelo testemunho de outras passagens do

Antigo Testamento.  O profeta Oséias, por exemplo, reconhecia a existência do

concerto na criação, ao afirmar: “eles transgrediram a aliança como Adão” (Os 6:7).  3

Jeremias também menciona, “a minha aliança com o dia e a minha aliança com a

noite” (Jr 33:20; cf. Jr 33:25; 31:35-36 ), termos relacionados com a narrativa da

criação. 

Gênesis 9 compreende “um concerto de re-criação com Noé (v. 9), o qual

continha ordens e mandamentos semelhantes àqueles do concerto original da criação

Ibid., 145-146.1

Charles Hodge, Systematic Theology, 2 vols. (Grand Rapids, MI: Eerdmans,2

1970), 2:118-122; Louis Berkhof, Systematic Theology (Grand Rapids, MI:
Eerdmans, 1974), 213-217.

O concerto entre Deus e Adão no princípio tem sido negado por Alfredo B.3

Teixeira, Dogmática evangélica (São Paulo: Livraria e Editora Pendão Real, 1986),
156-157.  Outros têm procurado desacreditar a leitura de “eles transgrediram a
aliança como Adão” em Os 6:7, alegando que a expressão “como Adão” em hebraico
refere-se a um lugar, enquanto a Versão Autorizada Inglesa traz “como homens”. 
Todavia, “como Adão”, é a melhor tradução, o que é favorecido pela passagem
paralela de Jó 31:33, conforme traduzido pela ARA.  Ver: Berkhof, 214-215, e
Siqueira, 249.
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(Gn 9:1 // 1:28 a; 9:2 // 1:28 b; 9:3 // 1:29; e 9:6 b // 1:27)”.   A expressão hebraica1

heqim berith, registrada em 9:9, 11 e 17, demonstra que o concerto, aqui, não foi

meramente instituído, mas confirmado e perpetuado.2

Jeffrey J. Niehaus expôs em detalhes a estrutura de concerto presente em Gn

1:1-2:3.  Segundo este erudito, o relato da criação tem uma estrutura legal/literária

semelhante aos tratados do segundo milênio AC no Oriente Médio, como o Tratado

entre o rei hitita Mursilis II e seu vassalo Duppi-Tessub dos Amorreus.  Este tratado

se divide em seis partes: (1) Título/Preâmbulo; (2) Prólogo Histórico; (3)

Estipulações; (4) Deposição e Leitura Regular do Tratado; (5) Testemunhas e (6)

Bênçãos e Maldições.3

Partindo destas novas descobertas sobre o tema, Niehaus descreve a

estrutura pactual de Gn 1:1-2:3:

       Gênesis 1:1-2:3                                Análise
        1 Gênesis 1:1                                  Título/Preâmbulo
        1:1 “No princípio criou Deus...”
        2 Gênesis 1:2-1:29                          Prólogo Histórico
        3  Gênesis 1:28, 2:16-17a                Estipulações
        1:28                                                 
        2:16
        2:17 a

Niehaus, 169; Dumbrell, 26-32.1

Dumbrell, 26. Barth, afirma que o concerto realizado entre Deus e Adão foi2

posteriormente confirmado com Noé.  Karl Barth, Church Dogmatics (Edinburgh: T.
& T. Clark, 1960), III/I: 273.  Outros textos onde aparece a expressão são: Gn 6:18;
17:7, 19, 21; Êx 6:4; Lv 26:9; Dt 8:18; 2Rs 23:3.

Niehaus, 144-145. 3
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        Deposição e leitura regular
        Não houve deposição ou leitura regular porque Adão e Eva não 
        tinham um tratado escrito.
        5 Gênesis 1:31; 2:1                          Testemunhas
        a 1:31
        b 2:1                                                 (Dt 4:26; 31:28; Is 1:2; Sl 50:4)
        6 Gênesis 1:28; 2:3, 17                     Bênçãos/Maldições
        a 1:28
        b 2:3
        c 2:17 b1

Diversos eruditos bíblicos concordam em que o concerto é o tema

unificador do pensamento do Antigo e Novo Testamentos.   De particular interesse2

para o presente estudo é a constatação de que também o matrimônio bíblico foi

instituído na forma de um concerto.  O livro de Malaquias confirma este fato (ver Ml

2:10-16). Nele, o Senhor é descrito como “testemunha da aliança entre ti e a mulher

da tua mocidade” (Ml 2:14a), onde a expressão “a mulher da tua mocidade”, está em

paralelo com “a mulher da tua aliança” (Ml 2:14b), indicando a concretização de um

concerto elaborado entre marido e mulher (2:14 b).   Igualmente, a expressão, “com a3

Ibid., 145-146.  Dumbrell, 33, reconhece a presença de um compromisso1

implícito em Gn 1:1-2:4.

Eruditos como Henry S. Gehman, “El Pacto, Fundamento de la Iglesia2

Cristiana”, VE (1959): 79-95; e J. Severino Croatto, “La Alianza, Compromiso de
Yave y Fidelidad de Israel”, RB 2 (1981): 81-98, afirmam ser o pacto o ponto central
do pensamento do Antigo Testamento; Eichrodt, 1:22; Milton, 118, 210-211, e 
Dumbrell, 42, vão além, dizendo que este é o tema unificador do Antigo e Novo
Testamentos.  Ver também: Ellen G. White, Patriarcas e profetas, (Tatuí, SP: Casa
Publicadora Brasileira, 1990), 384-388.

Encontra-se um paralelismo semelhante no concerto feito entre Jacó e3

Labão: “Deus é testemunha entre mim e ti” (Gn 31:50).  Ver também: Gn 31:44, e,
especialmente 31:49, onde o Senhor é convidado a vigiar o concerto entre as duas
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qual tu foste desleal” (Ml 2:14), fortalece o reconhecimento de que o casamento é um

concerto permanente entre esposo e esposa.1

Ml 2:15 confirma este fato, a despeito das dificuldades quanto à sua

tradução.  O verso parece fazer uma referência ao primeiro casamento descrito em

Gn 2:24.   A BJ o traduz : “Ele não fez um único ser, carne e sopro vital?”  2 3

Igualmente relevantes são as prescrições pactuais relativas ao sexo e ao

casamento, pois têm aplicação universal, ou seja, seus direitos e deveres, suas

bênçãos e maldições são extensivas a todos os seres humanos, incluindo,

partes.  Assim pois, esta expressão sustenta a inferência de que o concerto em Ml
2:14 b era entre o esposo e a esposa.  Palmer também vê o casamento como concerto
em Malaquias 2:14-16.  Palmer, 620-621.

Com freqüência, a expressão “agir infielmente contra” (Ml 2:14), baghadh1

no hebraico, é utilizada para descrever atos de infidelidade cometidos contra um
parceiro de concerto, como em 1Sm 14:33; Jr 3:21; Sl 78:57.

Ver discussão sobre aspectos críticos de Ml 2:15 em: Gordon P.2

Hugenberger, Marriage as a Covenant  (Leiden, Holanda: E. J. Brill, 1994), 132-167;
Ralph L. Smith, Micah-Malachi, Word Biblical Commentary (Waco, TX: Word
Books, 1984), 324-325; Pieter A. Verhoef, The Books of Haggai and Malachi, The
New International Commentary on the Old Testament (Grand Rapids, MI: Eerdmans,
1987), 275-277; Joyce G. Baldwin, Ageu, Zacarias, Malaquias, Série Cultura Bíblica
(São Paulo: Mundo Cristão, 1972), 201-202.  Bacchiocchi também destaca o ensino
de Malaquias sobre a perspectiva de casamento como um concerto instituído por
Deus na criação (Gn 2:24).  Samuele Bacchiocchi, The Marriage Covenant (Berrien
Springs, MI: Biblical Perspectives, 1994), 25, 33, 34.

Numa tentativa de elucidar a tradução do texto, Baldwin, afirma que: “o3

problema, em parte, é que a palavra 'um' pode ser entendida de diversas maneiras.
Pode ser o sujeito do verbo 'fazer' - um Deus, ou objeto do verbo, subentendo o
sujeito (Deus): E não fez ele somente um? (RIB), isto é, uma carne (Gn 2:24)” (201).
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naturalmente, crentes e descrentes.   A natureza universal das leis concernentes ao1

sexo e ao casamento 

Ver pp. 21-22, acima para um vislumbre melhor do item bênção/maldição1

do concerto da criação.
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provém do fato de haverem sido comunicadas pelo próprio Deus, como parte

integrante do concerto da criação (Gn 1-2).  Diversos textos como Os 2:18-22, Is

54:9-10, Zc 11:10, e especificamente Is 24:5; confirmam a aplicabilidade das leis

divinas exaradas na criação e confirmadas após o dilúvio (Gn 9), para todos os

povos.1

A Fórmula do Concerto Matrimonial em Gn 2:23

A interligação entre Gn 2:23, “E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos

meus ossos e carne da minha carne; chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi

tomada” e Gn 2:24 merece atenção, pois da mesma maneira que Gn 1:1-2:3, ambos

aparecem estruturados em forma de concerto.  Seu estudo é útil à compreensão dos

princípios que regem o matrimônio, primeiro pela universalidade de sua aplicação,

segundo pela perpetuidade da união conjugal e também pela delimitação das relações

sexuais, como privilégio exclusivo do casamento.

Normalmente, a expressão “osso dos meus ossos e carne da minha carne” (v.

23) tem sido interpretada como designativo poético da origem da mulher a partir do

Em Is 24:6, o profeta assevera que, “na verdade a terra está contaminada1

por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos, e
quebram a aliança eterna”, demonstrando que esta aliança eterna era realmente
universal, visto que se aplica a todos os moradores da terra.  O escopo universal do
concerto é discutido por Eichrodt, 1: 46, 52, 53, 56, 82, 219, 225, 391, 420, 421, 426,
443, 445, 461; Dumbrell, 26-31; Milton, 112, 113, 133, 135, 170; Siqueira, 245-253.
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homem.   Contudo, os estudos empreendidos por Stanley Gevirtz verificaram que é1

normal surgirem diversos modelos poéticos em pares de palavras.  Tal é o caso de2

“ossos dos meus ossos e carne da minha carne”, conforme defendeu Walter

Brueggemann, indicando que a expressão designa uma fórmula de concerto.

Segundo Brueggemann, a tradução mais correta de “osso dos meus ossos”,

no hebraico etsem me'atsamai, seria “osso-poder”,  enquanto para “carne da minha3

carne”,  no hebraico basar mibbesari, o melhor seria “carne-fragilidade”.4 5

H. C. Leupold, Exposition on Genesis (Grand Rapids, MI: Baker Book1

House, 1950), 1:136-137; John Calvin, Commentaries on The First Book of Moses
Called Genesis (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1993), 1:135.

“Stanley Gevirtz foi o primeiro erudito do Velho Testamento a perceber a2

importância da descoberta dos pares de palavras em Ugarítico e Hebraico como um
auxílio na compreensão de diversas passagens”.  William R. Watters, Formula
Criticism and the Poetry of the Old Testament (Berlin: Walter de Gruyter, 1976), 22.

Para confirmar sua hipótese, Brueggemann argumenta que embora3

convencionalmente etsem seja traduzido por “osso”, o sentido de sua raiz é
negligenciado, visto que ela significa “poder” ou “força”, como em Gn 26:16. 
Walter Brueggemann, “Of the Same Flesh and Bone”, CBQ 32 (1970): 534-535.  Ver
também a discussão sobre etsem em: R. K. Harrison, “Bones”, IDB, 1:453; Ronald B.
Allen, “Etsem”, TWOT, 2:690.

Brueggemann reconhece que fisicamente basar significa carne, mas4

defende que psicologicamente basar tem o sentido de fragilidade.  Para
consubstanciar sua tese, ele cita Is 31:3.  O fato de aparecerem dois pares, “carne-
fragilidade” e “osso-poder” pode indicar que juntos eles signifiquem algo diferente
do sentido de cada um individualmente.  Em virtude de estarem em relação de
antítese, provavelmente  expressem duas possibilidades extremas, incluindo tudo o
que existe entre eles, ou seja, todas as dimensões psico-físicas da interação de A a Z. 
Brueggemann consubstancia sua argumentação demonstrando exemplos, onde dois
opostos se relacionam para abranger todas as possibilidades entre eles.  Por exemplo,
“bem e mal”, em Gn 2:9; “desde o pequeno até o grande” (1Sm 5:9; 20:2; 2Cr 34:30,
etc.) o que, naturalmente, inclui cada parte do grupo.  “Of the Same Flesh and Bone”,



27

A mesma combinação de “osso” e “carne” está presente em Gn 29:14; Jz

9:2; 2Sm 19:13-14 e 2Sm 5:1 (1Cr 11:1). Em Gn 29:14, Labão dirige-se a Jacó e diz:

“és meu osso e minha carne”. Normalmente, a expressão tem sido interpretada como

“uma fórmula de relacionamento e parentesco”,  contudo, o contexto indica ser uma1

533, 534.

Além dos vários sentidos que basar tem nas Escrituras, há também a noção5

de fragilidade, especialmente quando o homem é confrontado com Deus, como em Jr
17:5, “Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, faz da carne
mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor!” (ver Sl 56:4; 2Cr 32:8).
Notadamente em Jó 10:4-5, quando o sofredor fala sobre Deus e pergunta, “Tens tu
olhos de carne?  Acaso vês tu como vê o homem?  São os teus dias como os dias do
mortal?”  Nos versos 8-12, Jó relembra o modo como Deus o formou do “barro”,
numa alusão explícita à criação de Adão (Gn 2:7).  Poderia ser alegado que a idéia de
carne associada à fragilidade teve origem com a entrada do pecado no mundo,
todavia, aqui em Jó 10:1-12, o sentido de carne como algo frágil está ligada à criação
do homem, a partir do barro, antes que houvesse pecado.  Portanto, existe base
escriturística para a noção de fragilidade em basar.  Ver: “9:v”, David J. A. Clines,
ed., Dictionary of Classical Hebrew (Sheffield, Inglaterra: Sheffield Academic Press,
1995), 2:277.

Em Jz 9:2, Abimeleque solicita o apoio dos cidadãos de Siquém, e declara:1

“Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa”.  No verso seguinte, os
cidadãos de Siquém dizem, “é nosso irmão”.  Este é um dos exemplos normalmente
citados para a definição de fórmula de relacionamento de parentesco.  Wenham,
Genesis, 70; N. P. Bratsiotis, “Basar”, TDOT, 2:319.  Contudo, conforme exposto por
Pedersen, a palavra “irmão” pode ter um sentido abrangente, já que “todo Israel
forma uma família, uma casa; portanto, todos os israelitas são irmãos (Êxo. 2:11;
Lev. 10:6; II Sam. 19:42; Jer. 34:14 et al)”.  J. Pedersen, Israel, its Life and Culture
(Copenhagen: Branner og Korch, 1959), 1:59.  A despeito dos laços de parentesco
evidente entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, a expressão “é nosso irmão” (Jz
9:3) “não é uma mera afirmação de laços consangüíneos, ao contrário, é o juramento
de um concerto, no qual é afirmado e estabelecido um padrão de solidariedade”. 
Brueggemann, “Of the Same Flesh and Bone”, 537.
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fórmula de “lealdade permanente”,   em função da aliança feita entre ambos (Gn 1

31:44). 

A fórmula de lealdade permanente é mais clara em 2Sm 5:1, conforme

versão da NRSV, onde reaparece a expressão “osso e carne”, algo como, “nós

estaremos contigo na fraqueza e na força; nosso juramento não será abalado pela

mutabilidade das circunstâncias”.  Se isto fosse uma declaração de vínculo

consangüíneo, tal fato deveria ter sido notificado.   Mas como o contexto da2

passagem revela, a questão não é vínculo de parentesco, mas de concerto, pois o

verso 3 registra: “e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom”.  Desta maneira, a

fórmula composta pela justaposição de etsem-basar se constitui no juramento

indicativo da consumação de um concerto entre duas partes.

A frase, “ossos dos meus ossos e carne da minha carne”, em Gn 2:23,

segundo Brueggemann, com os pólos “carne-fragilidade” e “osso-poder”,  designaria

todo o conjunto de possibilidades intermediárias, do extremo de fragilidade ao

extremo de poder.  Algo semelhante ao voto matrimonial, “na saúde e na

enfermidade, na riqueza e na pobreza”, ou seja, um compromisso para “cada

circunstância, desde o extremo de fragilidade ao extremo de poder”.  Desta maneira,

Embora “uma carne”,  possa realmente referir-se a relacionamento1

consangüíneo e parentesco (Gn 37:27), quando associada com “osso”, ela indica uma
fórmula de lealdade permanente.  Ver: Brueggemann, “Of the Same Flesh and Bone”,
535.

Ibid., 535-536.2
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o que ocorre é a formalização de um compromisso que não será afetado pela

alteração das circunstâncias.  1

Em Gn 2:23, o juramento é intensificado pelo duplo uso de basar e etsem,

para expressar a profunda lealdade e a solidariedade de propósito proferidas.  Agora,

o homem e a mulher estão ligados pela “fórmula declaratória de ratificação de

concerto”,  a fim de compartilharem uma causa comum em cada circunstância da2

vida. Segundo Brueggemann, talvez seja esta a declaração mais radical das Escrituras

sobre a capacidade humana de “fazer juramentos e entrar em concertos”.   Este3

juramento de Adão evidencia que ele havia compreendido e aceito as

Ibid., 534-535.  Ver: Claus Westermann, Genesis 1-11, O.T. Genesis1

Commentaries (Minneapolis, MN: Augsburg Publishing House, 1990), 232, e 
Bratsiotis, “Basar”, TDOT, 2:328.  Esta fórmula de constância e lealdade permanente
em qualquer circunstância, também é encontrada em outros textos, como 2Sm 5:1;
2Sm 19:13-14; Jz 9:2 e Gn 29:14. Ver comentários sobre os respectivos textos em:
Brueggemann, “Of the Same Flesh and Bone”, 535-538.  Ver também: Victor P.
Hamilton, The Book of Genesis, Chapters 1-17, The New International Commentary
on the Old Testament (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1990), 179-180.

Hugenberger, 167.  Para uma discussão sobre juramento de abstinência2

sexual antes do casamento, ver: Thomas K. Oberholtzer, “An Analysis of Premarital
Purity in the Song of Songs” (Dissertação de M.Th., Western Conservative Baptist
Seminary, Portland, Oregon, abril de 1981).

Brueggemann, “Of the Same Flesh and Bone”, 539-540.  Niehaus defende3

que uma das implicações teológicas relevantes de Gn 1:1-2:3 é que, “desde o
princípio Yahweh tem sido um Deus de concerto” (147).  Portanto, a habilidade
humana de operacionalizar concertos é um reflexo da imagem de Deus.  Da mesma
maneira em que os juramentos consolidam alianças na Bíblia, onde o juramento de
Adão é o primeiro exemplo, o estudo dos concertos hititas, sírios e assírios revela a
importância dos juramentos para os seus tratados.  Dennis J. McCarthy, Treaty and
Covenant (Roma: Pontifical Biblical Institute, 1963), 95-96.
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responsabilidades conjugais de permanência e perpetuação da espécie, conforme

Deus prescrevera no concerto da criação (Gn 1:1-2:3 e 2:23-24).1

O fato de que Gn 2:23 expressa uma fórmula de concerto realça a total

inadequação do sexo pré-marital, por ser consumado numa ligação onde não existe

um compromisso pactual de fidelidade perpétua que vise a preservação de um

conjunto de objetivos em comum.  Também é relevante destacar que a fórmula de

concerto proferida no juramento de Gn 2:23 é confirmada, logo a seguir, em Gn 2:24,

onde Deus institui o casamento monogâmico, por sua vez, igualmente estruturado em

forma de aliança.  Este fato contribui para fortalecer a determinação de que o sexo é

uma atividade exclusiva ao casamento, após um juramento prévio de permanente

fidelidade mútua.

O Concerto Matrimonial em Gn 2:24

O modo pelo qual o concerto da criação foi estipulado por Deus,1

“reivindica a todo homem, chamando-o a uma entrega sem reservas”.  Eichrodt, 1:41. 
Ver também: Eichrodt, 1:51-52; 56-57; 62.  Gehman, na mesma linha de raciocínio
sobre soberania divina e concerto, diz que ele “induz à devoção incondicional ou à
submissão absoluta a Deus”, 85-86.  Ver: Edmond Jacob, Theology of the Old
Testament (Nova Iorque: Harper & Brothers Publishers, 1958), 201-203; Georg
Fohrer, Estruturas teológicas fundamentais do Antigo Testamento (São Paulo:
Edições Paulinas, 1982), 152-153.
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A instituição da união matrimonial descrita em Gn 2:24, “Por isso, deixa o

homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne”, é aceita

como normativa tanto pelo Judaísmo,  como pelo Cristianismo.   O próprio Cristo 1 2

estabeleceu sua normatividade permanente, citando-a em Mt 19:4-6.  Tendo em vista

que o foco em questão é abstinência sexual pré-marital, o estudo de Gn 2:24 torna-se 

imprescindível para a sua devida compreensão, por isto, ao se analisar a passagem,

dar-se-á particular atenção às expressões “deixará”, “apegar-se-á” e “serão os dois

uma só carne”.

A forma verbal “deixar”, azav no hebraico, foi traduzida pelo tempo

presente “deixa”, nas versões portuguesas Almeida Revista e Atualizada e Bíblia de

Jerusalém, enquanto as versões Almeida Revista e Corrigida, Matos Soares, Edição

Contemporânea e Versão da Imprensa Bíblica Brasileira a traduziram pelo tempo

futuro “deixará”.  Embora “deixa” indique ser uma forma correta, a melhor tradução

parece ser “deixará”, devido às características da forma verbal, que no hebraico,

comunica o sentido de uma “ação não terminada e sempre a se repetir”.   Por esta3

Ver: Samson R. Hirsch, ed., Genesis, The Pentateuch (Gateshead,1

Inglaterra: Judaica Press, 1989), 1:69-70.

Ver: Charles F. Keil, e Franz Delitzsch, Biblical Commentary on the Old2

Testament, The Pentateuch  (Grand Rapids, MI: Eerdmans, s.d.), 1:90, 91; Leupold,
1:137; Hugenberger, 160.

Guilherme Kerr, Gramática elementar da língua hebraica (Philadelphia,3

PA: Jewish Publication Society, 1948), 123.  Ver: Paulo Mendes, Noções de hebraico
bíblico (São Paulo: Vida Nova, 1986), 136.  A própria tradução do hebraico azav
pelo grego kataleipsei, conforme aparece na LXX de Gn 2:24, foi vertida para o
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razão, azav, em Gn 2:24, torna-se uma prescrição normativa para o casamento, que

indica uma mudança de relacionamento entre pais e filhos.

Freqüentemente, o verbo azav é utilizado para descrever a rejeição do

relacionamento de concerto com Yahweh, por Israel (Jr 1:16; 2:13, 17, 19; 5:7;

16:11; 17:13; 19:4; 22:9).  Em contraste, e com freqüência, o verbo davaq, “apegar-

se-á” (Gn 2:24), designa a manutenção do relacionamento da aliança (Dt 4:4; 10:20;

11:22; 13:4-5; 30:20).  Esta característica de azav e davaq, presente em Gn 2:24,

salienta que o “casamento, ao invés de ser um arranjo provisório visando a um

propósito específico, é, na verdade, um concerto”.  1

O ato de deixar pai e mãe e unir-se à esposa, implica numa mudança de foco

de lealdade, onde o cônjuge passa a ocupar o primeiro lugar nas afeições do outro

cônjuge, em lugar da anterior lealdade devida aos pais.   Isto não quer dizer que a2

responsabilidade para com os pais cessa com o casamento, mas, sim, que agora ele os

deixa, a fim de unir-se à esposa.  Esta norma matrimonial encerra uma clara

indicação 

futuro. Assim também o fez Mateus, ao registrar as palavras de Jesus citando Gn
2:24.  Ver: William F. Arndt, e Wilbur Gingrich, “Kataleipo”, A Greek-English
Lexicon of the New Testament (Chicago: The University of Chicago Press, 1979);
“Kataleipsei”, The Analytical Greek Lexicon (Nova Iorque: Harper & Brothers, s.d.);
e Wesley J. Perschbacher, ed. The New Analytical Greek Lexicon (Peabody, MA:
Hendrickson Publishers, 1992), 224. 

Hamilton, 181.  Conseqüentemente, azav e davaq corroboram a fórmula de1

concerto do v. 23.  Brueggemann, “Of the Same Flesh and Bone”, 540.

SDABC, 1:227.2
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de “transferência de domicílio”,  e, conseqüentemente, a formação de um novo1

núcleo familiar, o que confere à união matrimonial um caráter de exclusividade.  2

O segundo verbo de Gn 2:24, “apegar-se-á”, do hebraico davaq,

normalmente é traduzido no pretérito perfeito, pois no hebraico a forma original

expressa a idéia de uma ação concluída.   Precedido por vav consecutivo, sua3

tradução para o português precisa ser feita conforme o tempo do verbo anterior.  4

Devido às características de sua forma no hebraico, o verbo antecedente necessita ser

traduzido pelo futuro do presente, requerendo o mesmo tempo verbal para davaq,

“apegar-se-á”.  De modo que, em Gn 2:24, o caráter normativo do casamento está

fundamentado tanto pela construção verbal do hebraico, como pelo uso de azav e

davaq no concerto divino com Israel. 

A instituição matrimonial em Gn 2:24, portanto, define a mudança de status

de uma pessoa solteira para o de uma casada, onde uma nova unidade é formada pelo

casal, em contraste com a unidade anterior com os pais, de forma que os princípios

Beaumont W. Powers, Marriage and Divorce The New Testament Teaching1

(Petersham, Austrália: Jordan Books, 1987), 26.

Derek Kidner, Gênesis, Série Cultura Bíblica (São Paulo: Vida Nova,2

1991), 62.  Powers, 30, 46.

Kerr, 112.3

Mendes, 174.4
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estabelecidos no primeiro casamento, passam a ser aplicados aos demais casamentos

a se concretizarem no futuro.1

Davaq também é utilizado figurativamente em passagens que tratam de

relacionamento entre pessoas de sexo diferente, como é o caso do “apego” de Siquém

por Diná, em ligação com ahabh, “amar”, em Gn 34:3, indicando o elemento

passional do amor de modo acentuado.  Davaq não tem conotação exclusiva de união

sexual, porque também pode descrever o relacionamento entre pessoas do mesmo

sexo ou relacionamentos humanos em geral, o que pode ser comprovado pelo

“apego” de Rute a sua sogra (Rt 1:14).  O livro de Provérbios também usa davaq em

alusão à amizade entre homens (Pv 18:24).   Semelhantemente, davaq contém a2

noção de amor em Gn 2:24, como elemento constituinte da relação conjugal. 

Posteriormente, o NT desenvolveu o tema do amor (grego agápe), em Ef 5:22-33,

onde o apóstolo Paulo notifica a qualidade de amor que precisa estar presente nos

matrimônios cristãos.

É preciso destacar que o livro de Deuteronômio tem uma certa preferência

pelo uso de davaq para explanar o relacionamento pactual de Israel com Deus (Dt

Embora Skinner e Westermann discordem de que Gn 2:24 configure uma1

recomendação de caráter profético para o casamento, ou uma recomendação de
casamento monogâmico, Wenham o afirma.  John Skinner, A Critical and Exegetical
Commentary on Genesis, The International Critical Commentary (Nova Iorque:
Charles Scribner's Sons, 1910), 70; Westermann, 233; Wenham, Genesis, 70.

G. Wallis, “Davaq”, TDOT, 3:81.2
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11:22; 30:20).  Nestes textos davaq aparece com outros verbos que expressam

relacionamento pactual.  1

Por sua vez, o profeta Malaquias, no final do VT, atesta o fato de que o

casamento é realmente uma aliança indissolúvel (Ml 2:14).  Além disto, Malaquias

destaca a participação divina no casamento, quando diz que o Senhor é a

“testemunha” da aliança matrimonial (Ml 2:14).  Este aspecto normativo foi

ratificado por Jesus Cristo no NT, quando, depois de citar Gn 1:27 e 2:24, estipula

que “o que Deus ajuntou não o separe o homem” (Mt 19:6).  Conseguintemente, o

emprego de davaq, associado com azav, em Gn 2:24, indica que o casamento é um

relacionamento de amor exclusivo e indissolúvel a ser regulamentado por um

concerto,  excluindo, desta maneira, o adultério e a poligamia.2 3

O terceiro tempo verbal de Gn 2:24, “serão”, no hebraico hayah, é precedido

por vav consecutivo, por esta razão, hayah é melhor traduzido pelo futuro, conforme

a conexão lógica determinada pelo primeiro verbo hebraico do verso (azav).  4

Embora 

Josué, que utiliza a linguagem de relacionamento pactual, também serve1

como exemplo (Js 23:6-8).  Ibid., 3:82. 

Wenham, Genesis, 71.2

Powers, 46.3

No hebraico, o verbo aparece na forma incompleta.  Mendes, 174.  Ver: K.4

H. Bernhardt, “%*%”, “Hayah”, TDOT, 3:374.
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hayah seja um dos verbos mais comuns do VT,  ele possui uma característica1

relevante pelo seu emprego como fórmula pactual, que caracteriza o relacionamento

de Jeová com Israel (Dt 26:17) de forma permanente e todo-envolvente.2

A expressão “uma só carne”, do hebraico basar echad, segundo demonstram

as posições de diversos eruditos, tem um amplo sentido.  Para John Skinner, a

expressão se refere ao intercurso sexual.   Esta interpretação parte da inferência de3

que na seqüência cronológica, depois de “deixará” e “unir-se-á”, as evidências

apontam para a intimidade sexual.   A ênfase no intercurso, em Gn 2:24, segundo von4

Rad, decorre de eros, este “desejo ardente suscitado por Deus no ser humano”, como

resultado natural do fato de a mulher ter sido tirada do homem, por isto “os dois

devem reencontrar-se na união”.5

As evidências contextuais de basar echad, particularmente a ordem de

homem e mulher se multiplicarem e sujeitarem a terra (Gn 1:27, 28), como também a

Hayah aparece 3.750 vezes no VT com diversos sentidos, como: ser, estar,1

tornar-se, ocorrer, ter.  Ver: Ludwig Koehler, e Walter Baumgartner, “Hayah”, The
Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, trad., e ed., M. E. J. Richardson
(Leiden, Holanda: E. J. Brill, 1994).

Bernhardt, “%*%”, “Hayah”, TDOT, 3:378.2

Skinner, 70.  Para Paulo, em 1Co 6:16, a expressão “uma só carne” indica3

relações sexuais.

Hugenberger, 161.4

Gerhard von Rad, Teologia do Antigo Testamento (São Paulo: Associação5

de Seminários Teológicos Evangélicos, 1974), 1:157.  Para este intérprete, a
concretização de “uma só carne” se dá no “filho” resultante da união sexual.  Ibid.
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nudez (Gn 2:25), indicam que no seu plano original, o sexo é visto como um “meio e

não como um fim em si mesmo”.   Foi dado por Deus, como um meio para atingir1

dois 

objetivos, prazer (Gn 2:24) e procriação (Gn 1:28), dentro dos limites permanentes do

concerto matrimonial.2

Diversas passagens, nas Escrituras, sustentam a identificação do casamento

como um concerto permanente.  Dentre elas se destacam: Os 2:20; 13:5; 5:3-4; Is

54:5-8; Jr 3:20; 31:3, 4, 22, 31-33; Pv 2:17; Ez 16:8-14, 59, 60-63.   Nestas passagens,3

com exceção de Pv 2:17, a relação de Israel com o Senhor é descrita pelos profetas

como uma aliança matrimonial.  A figura do casamento foi utilizada como um dos

meios para “revelar a Aliança da salvação”,  ao mesmo tempo em que o ato de Jeová4

ter ilustrado Sua aliança através da união conjugal, também serviu para revelar ao

Feucht, ed., 221.1

Ibid., 216-217.2

Para um estudo consistente sobre estes textos que evocam a noção de3

casamento como concerto, ver os comentários respectivos, feitos por: Hugenberger,
273-279, 294-312.

Edward Schillebeeckx, O matrimônio  (Petrópolis, RJ: Vozes, 1969), 53. 4

Ver também nesta mesma obra o capítulo: “A aliança entre Deus e Israel revela-se no
matrimônio”.  Ibid., 52-79.  Mais informações sobre o tema encontram-se em:
Gehman, 89, 90; Jacob, 202; Eichrodt, 1:39; Kubo, 39, 40.
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homem o sentido do matrimônio, que até então não fora plenamente compreendido,

tornando-os, deste modo, uma “iluminação recíproca”.  1

Espiritualmente, a “unidade estabelecida no casamento é um símbolo da

unidade entre o indivíduo e Deus, através da redenção”.   Uma vez que o Senhor2

decidiu fazer do matrimônio o meio ilustrativo da Sua relação com Israel e com a

Igreja, que sentido assume o ato sexual neste contexto?  Tal como o próprio

casamento, as relações sexuais do casal passam a ter um sentido espiritual de sinal do

concerto conjugal.  Sob este prisma, cada novo encontro sexual torna-se um meio de

renovação dos compromissos assumidos no dia da cerimônia matrimonial.  Este

relevante fato é assim sintetizado por Grenz:

Os ritos do batismo e da Santa Ceia representam o selo do concerto 
entre os crentes e Deus.  De modo análogo, o ato sexual representa 
o selo do concerto matrimonial.  Assim, de modo semelhante, como na 
participação da Ceia do Senhor o concerto feito no batismo é 
ratificado, a participação no ato sexual é uma revalidação do voto 
matrimonial.3

É sob a perspectiva da aliança, que a primeira relação sexual entre 

Schillebeeckx, 54.  O tema é retomado por Paulo em Efésios 5 na relação1

de Cristo com a igreja, de tal modo que o matrimônio se torna na “figura da relação
indissolúvel e mutuamente fiel de aliança entre Cristo e sua Igreja”.  Ibid., 117.

Dwight H. Small, Design for Christian Marriage (Old Tappan, NJ: Spire2

Books, 1971), 101-102.

Grenz, 67.  William E. Hulme, Building a Christian Marriage3

(Minneapolis, MN: Augsburg Publishing House, 1965), 89, e Kubo, 39, 40,
confirmam que o ato sexual é de fato a renovação do concerto conjugal.
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um homem e uma mulher se constituem no “sinal-juramento”  do concerto conjugal. 1

O  fato de o casamento bíblico ter sido estruturado nos moldes de um pacto

permanente entre um homem e uma mulher, impede que qualquer relacionamento

sexual se consuma fora dos seus limites.

Esta é a principal razão para que o sexo pré ou extra-marital não seja

permitido nas Escrituras, já que ele não se concretiza mediante um compromisso

prévio de fidelidade entre as partes na presença de testemunhas,  ou seja, falta-lhe a2

pressuposição de “relacionamento pactual”.   Ao restringir o sexo apenas para o3

casamento Deus estava tomando providências para proteger os filhos como os frutos

futuros  da união matrimonial de cada cônjuge e, por extensão, o futuro bem-estar da4

sociedade humana.

É somente no contexto de aliança divino-humana indissolúvel (Ml 2:14-16)

que o relacionamento sexual entre marido e mulher adquire validade legal.  Deste

Hugenberger, 240. Monford Harris também reconhece que, o “intercurso1

sexual, é de fato um toque que confirma o concerto”.  Monford Harris, “Pre-Marital
Sexual Experience: A Covenantal Critique”, Jud 19 (Primavera 1970): 142.  É na
mesma linha de pensamento que Smedes notifica que o sexo entre marido e mulher
“sela um concerto pessoal de vida”.  Smedes, Mere Morality, 166.

Pelo modo como foi proferido, o voto de fidelidade de Adão, “Esta, afinal,2

é osso ...”(Gn 2:23), atesta o fato de que Deus ocupava a posição de testemunha deste
juramento.  Se fosse apenas uma declaração a Eva, ele teria dito: “A partir de agora
tu és osso dos meus ossos”.  Ver: Hugenberger,  165.

Harris, 143.3

Stafford, The Sexual Christian, 117.4
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modo, o sexo, no amplo contexto de Gn 2:24, constitui-se num presente especial do

Criador.

Mas, a bem da verdade, cumpre destacar que, a ligação entre sexo e

casamento “é uma declaração de fé”, pois “nós não podemos provar que sexo e

casamento pertencem um ao outro: esta íntima vinculação deve ser aceita pela fé”.  1

Por esta razão, na qualidade de união permanente desde a origem, o casamento

requeria um mínimo de institucionalização,  para legalizar as relações sexuais do2

casal e o compromisso de “criar e educar a prole que de ambos nascer”.3

Contudo, tem sido objetado que, se Deus pretendesse destacar somente o ato

sexual em Gn 2:24, ao invés de utilizar a expressão “tornar-se uma só carne”, Ele

teria empregado outra expressão, por exemplo, “ele a conhecerá”.  Deste modo, a

expressão “tornar-se uma só carne” se refere a um estado de permanência e não

Smedes, Mere Morality, 165-166.  Assim como o sábado, o dia de repouso1

concedido por Deus aos homens, a interligação entre sexo e casamento procede da
soberana decisão de Deus.  Não são fatos vinculados entre si naturalmente.  Cabe-nos
aceitá-las pela fé como moralmente boas pela sua origem - são instituições que
provêem exclusivamente de Deus.

Eduardo López A., Ética sexual (São Paulo: Edições Paulinas, 1991), 105.2

Clovis Bevilaqua, Direito da família (São Paulo: Freitas Bastos, 1943), 34.3

Estes dois aspectos chaves, relacionamento sexual do cônjuge e/ou procriação de
filhos, também é reconhecido por David R. Mace, The Christian Response to the
Sexual Revolution (Nashville, NY: Abingdon, 1970), 30; López, 18; Feucht, ed., 2,
15, 216; e Kubo, 16.  Mas, para evitar más interpretações tais como aquela que
admite a legitimidade das relações sexuais apenas para a procriação ver pp. 110-115,
abaixo que discutem Mt 19:3-6.
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apenas a um simples ato de  intercurso sexual isolado, ou uma série de atos sexuais

descomprometidos.1

Conforme Vawter, a expressão “uma só carne” não pode ser interpretada

como se referindo exclusivamente ao aspecto físico do casamento, porque o hebraico

não possui uma palavra separada para “físico”.  A palavra “carne”, hebraico basar, 

refere-se ao todo, ou seja, sua identidade, seu coração, sua alma.   Por isto, basar2

echad aponta para um relacionamento que abrange as pessoas como um todo, ou seja,

físico-sexual, emocional e espiritualmente. 

Tem sido destacado que “uma só carne”, além de referir-se a um

compromisso ratificado e expressado pela união sexual, também indica o

estabelecimento de uma nova unidade familiar.  A menção de “deixar” pai e mãe,

com o seguinte passo de “unir-se” a sua esposa, fortalece a noção de formação de

uma nova família, a partir de um novo núcleo composto por um casal monogâmico.3

Hugenberger, 161.  Como apoio a esta posição Hugenberger cita 1Co 6:16,1

onde “uma carne” é “o resultado da união sexual, e não deve ser igualada com ela”.
No mesmo parágrafo ele cita Mt 19:5, 6, e acrescenta “que a mesma implicação de
um estado de permanência” foi destacado por Cristo.  Ibid., 162.

Bruce Vawter, On Genesis (Garden City, NY: Doubleday & Company,2

1977), 75.  A posição de Leupold, harmoniza-se com a de Vawter, pois segundo este
comentarista, o “tornar-se uma só carne” resulta na “completa identificação de uma
personalidade com outra, numa comunidade de interesses e objetivos, uma união
consumada no intercurso sexual”.  Leupold, 1:137.

Como evidência de que “carne” também é utilizada para expressar vínculo3

familiar, Hugenberger cita Gn 37:27, “Vinde, vendamo-lo a esses ismaelitas, e não
seja nossa mão sobre ele, pois é nosso irmão, nossa carne” (162-163).  Grifo nosso.
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Conforme Brueggemann, “uma só carne” em Gn 2:24, ratifica, por extensão

a fórmula do concerto no v. 23,  pois, após Adão ter feito um voto de lealdade e1

solidariedade à esposa que lhe fora graciosamente entregue, o próprio Deus aceita a

validade deste compromisso e determina que, daí por diante, ele seja repetido em

cada união matrimonial futura, quando na qualidade de concerto houver uma partilha

de “interesses comuns e lealdade”.   Ademais, o emprego de basar echad, na2

definição exclusiva do matrimônio, estabelece adicionalmente o caráter

monogâmico  do mesmo, ou seja, a união permanente e indissolúvel entre um3

homem e uma mulher.

Deste modo, as prescrições divinas de permanência (azav, davaq) e

indissolubilidade (“o que Deus ajuntou não o separe o homem”, Mt 19:6)

determinadas para o casamento, encontram um paralelo correspondente no desejo

interior por receber e oferecer fidelidade, o qual nasce junto com o amor.  Na

realidade, quando um casal de enamorados decide casar-se, eles evidenciam pelo seu

gesto que houve uma mudança de foco na vida de ambos.  Antes de se conhecerem,

cada um vivia centralizado nos seus próprios interesses, mas com o surgimento do

Brueggemann, “Of the Same Flesh and Bone”, 540.  Ver: Bratsiotis,1

“Basar”, TDOT, 2:319.

Brueggemann, “Of the Same Flesh and Bone”, 540.2

Charles F. Pfeiffer, e Everett F. Harrison, eds. The Wycliffe Bible3

Commentary (Chicago: Moody Press, 1968), 6; Keil, e Delitzsch, 1:90; Henry M.
Morris, The Genesis Record (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1977), 102;
Schillebeeckx, 44; SDABC, 1:227.
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amor, cada um se torna para o outro “um valor único e insubstituível, do qual não 

pode prescindir”.   Como conseqüência, “brota um compromisso de fidelidade que1

eles não desejam ver esgotar-se no tempo”,  tudo porque “o amor é um gesto fiel com2

sede de eternidade”.   Por conseguinte, a formalização legal e religiosa do casamento3

nada mais é do que a institucionalização do amor que se deixa “levar por suas

próprias exigências, confirmando o seu próprio anseio a partir de seu dinamismo

interior”.4

Assim, a íntima correspondência entre lei exteriormente escrita e

interiormente presente na mente humana, compõe um conjunto de “princípios

López, 102.1

Ibid.2

Ibid., 22.3

Ibid., 103.  A mesma correspondência entre uma lei exterior que ordena4

permanência/indissolubilidade e uma lei interior que tanto oferece, quanto anela por
fidelidade permanente, também é referida por Lawrence: “'O instinto de fidelidade é,
talvez, o instinto mais profundo no grande complexo que denominamos sexo.  Onde
houver o sexo real haverá a paixão subjacente da fidelidade'...  Então o parceiro diz:
'Vamos viver juntos para sempre.  Vamos tornar este amor só nosso'.  E eles pedem,
mesmo silenciosamente, garantias: 'Não me abandone nunca'.  O casamento, você
pode dizer, é uma instituição instintiva.  Exclusividade e permanência são reflexos do
amor”.  Lawrence, citado por Stafford, Sexual Christian, 111-112.  De modo
semelhante Evelyn Duval confirma o desejo por permanência: “provavelmente
concordes com a doutora Maria Steichen Calderone em que há uma impulso natural
para a permanência que conduz ao matrimônio.  Tu também percebes que subjacente
ao teu desejo de agradar ou ser popular ou de te divertires, existe um profundo anelo
por uma relação permanente no casamento.  Isto é algo tão precioso e tão pessoal que
nem sempre o expressas com palavras”.  Por que esperar hasta el matrimonio?
(Buenos Aires: Casa Bautista de Publicaciones, 1974), 114.
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universais daquilo que é certo e errado, inerentemente escritos no coração e na

consciência de cada ser  humano”,  havendo sido “estabelecidos por Deus desde o1

princípio” como “leis que regulamentam os fenômenos naturais”.   Portanto, amar e2

ser fiel, amar e desejar receber fidelidade constitui-se em lei natural dos seres

humanos, como decorrência do concerto divino com o homem e com a criação.3

Assim, pois, basar echad pode abarcar o sentido de um completo

relacionamento entre marido e mulher, envolvendo os aspectos físico-sexual,

emocional e espiritual, como também a formação de uma nova família, e

especialmente a confirmação da indissolubilidade do concerto entre homem e mulher

na instituição matrimonial monogâmica, consubstanciada mediante um juramento de

Siqueira, 246.  O apóstolo Paulo expressa estes fatos em Rm 2:14, 15:1

“quando, pois, os gentios que não tem lei, procedem por natureza de conformidade
com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos.  Estes mostram a norma
da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência, e os
seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se”.  Ao comentar estes
versos, John Murray notifica: “que elas [normas da lei] são escritas no coração, o que
remete de volta ao que é chamado 'por natureza' no verso precedente. As prescrições
da lei estão inscritas e inseridas interiormente com o que há de mais profundo e
determinativo na moralidade e espiritualidade dos seres humanos”.  The Epistle to
the Romans, New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids,
MI: Eerdmans, 1975), 75.  O comentário bíblico adventista afirma: “como um ser
moral, o homem tinha a lei de Deus escrita em sua consciência”.  SDABC, 1:225.  A
mesma argumentação é utilizada por White: “transgressão da lei física é transgressão
da lei moral; pois Deus tanto é autor duma coma da outra.  Sua lei está escrita com
Seu próprio dedo em cada nervo, cada músculo e cada faculdade que confiou ao
homem”. Parábolas de Jesus (Santo André, SP: Casa Publicadora Brasileira, s.d.),
347-348.

Siqueira, 247.2

Ibid.3
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lealdade permanente a ser repetido na formalização institucional de cada novo

matrimônio.

Por conseguinte, a correta visão do sexo começa com uma correta visão da

vida, conforme esboçada em Gn 1 e 2.  Segundo a determinação de Deus, o privilégio

da sexualidade é válido apenas se desfrutado nos limites do concerto de fidelidade e

solidariedade matrimonial (etsem, basar, Gn 2:23) exclusivo (azav, Gn 2:24),

substanciado no amor (davaq) , e se reconhece a legitimidade do prazer sexual1

(basar echad, Gn 2:24), a procriação (parah, Gn 1:28), e vise ao cumprimento da

estipulação divina de formar uma sociedade humana (kavash, radah, Gn 1:28), que

através do seu inter-relacionamento reflita a imagem (tselem, Gn 1:26-27) de Deus. 

Posteriormente, todos os princípios presentes na instituição divina do matrimônio,

em Gn 1:26-28; 2:23-24 foram ratificados por Cristo no novo concerto (Mt 19:4-6 e

Mc 10:6-9), acrescidos da sentença: “o que Deus ajuntou não o separe o homem”.

 Neste contexto de instituição matrimonial divina, estruturada segundo o

modelo ético do concerto, não há lugar para o comportamento sexual isolado e

solitário (masturbação e narcisismo), ou com pessoas do mesmo sexo

(homossexualismo), relações sem amor (desde uma simples aventura sexual até a

prática da prostituição), relações heterossexuais eventuais e descomprometidas (sexo

Kubo, 28.  Apesar da palavra amor não estar presente em Gn 2:23-24, esta1

virtude está implícita pela uso de davaq.  No VT é normal davaq aparecer coligado
com amor (Gn 34:3; Dt 11:22; 30:20; Rt 1:14). 
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pré-marital e adultério).   Todas estas práticas constituem-se em desvios sexuais fora1

do ideal divino, e, portanto, sempre são consideradas “pecaminosas”.2

Particularmente, no que concerne às relações sexuais pré-maritais,

consideradas à luz do concerto matrimonial permanente e indissolúvel de Gn 2:24, é

que a provisoriedade desta conduta coisifica o ser humano, afetando a “integridade

da pessoa porque a torna um meio para obtenção de prazer, não havendo comunhão,

compromisso, nem o dar, só o receber”.3

De posse das informações referentes à imagem de Deus como racionalidade,

moralidade, liberdade e relacionamento com Deus em concerto de amor, como se

situam as questões sexuais do ser humano?  Porque  a despeito de suas limitações

quanto à vida, o homem detém o poder de perpetuá-la.  O que ele fará com este poder 

por Deus concedido (Gn 1:28)?  Seguirá qualquer orientação que lhe vier à mente?

Afinal, ele é livre; e, por ser livre, dispõe de diversas possibilidades de escolha. 

Porém, mais uma vez, o homem é confrontado com a noção de que é limitado e

dependente de Deus.  A questão das relações sexuais, da procriação e também das

demais decisões morais da vida humana, não podem ser deixadas para que sejam

Ver: Brueggemann, “Of the Same Flesh and Bone”, 542.1

López, 30. Ver: Keil, e Delitzsch, “Pentateuch”, 1:91.2

Kubo, 49.  Outros eruditos reconhecem que a instituição matrimonial não3

permite relacionamentos “casuais”: Leon Morris, The Gospel According to Matthew
(Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1992), 481; e Robert H. Gundry, Mark (Grand Rapids,
MI: Eerdmans, 1993), 531.
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conduzidas apenas pelo instinto, como ocorre com os animais.  Elas precisam ser

orientadas para o bem, segundo o princípio do amor.  Por isto, no que se refere à

gratificação sexual e à procriação, Deus toma a iniciativa e comunica ao homem a

maneira pela qual ele desfrutará o direito de exercê-las, ou seja, dentro dos limites da

aliança sagrada do matrimônio (Gn 2:24).

Relações Sexuais Pré-maritais à luz de Êx 20:14 

Em Gênesis 2, estudou-se o propósito divino para a sexualidade humana

antes da entrada do pecado no mundo, conforme o modelo do concerto da criação.  A

questão que surge é: o sexo continuou reservado aos limites do casamento, ou o

Pentateuco concedeu uma liberalização sexual, permitindo relações pré-conjugais?

A seguir serão exploradas algumas passagens do Pentateuco que versam

sobre as leis do concerto que regulamentam a questão do sexo pré-marital para Israel. 

São leis específicas para um povo que Deus estava constituindo como Sua nação

peculiar, e que continuam úteis no tempo presente para a compreensão do tema em

estudo.

O sétimo mandamento do Decálogo declara: “Não adulterarás” (Êx 20:14). 

O verbo “adulterar”, hebraico na’af, pode ter como sujeito homens ou mulheres que

são casados ou que estão prometidos em casamento (Lv 18:6-20; 20:10-21; Dt 22:23-

29).  1

Terence E. Fretheim, Exodus, Interpretation (Louisville, KY: John Knox1

Press, 1991), 234.  Ver também: Brevard S. Childs, The Book of Exodus, A Critical,
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O mandamento “não adulterarás” tem como propósitos: “manter a santidade

do casamento”,  “proteger a família”  e “proteger a vida e a individualidade da1 2

mulher casada ou prometida em casamento”.   Visto que o intercurso sexual é uma3

das mais íntimas manifestações de amor entre um homem e uma mulher, este

mandamento estabelece o matrimônio como o único lugar adequado para a sua

expressão.   As relações sexuais constituem-se no ato de consumação de amor e4

responsabilidade entre duas pessoas que se dedicam um ao outro por toda a vida.5

A seriedade do mandamento é atestada por várias narrativas bíblicas (Gn

20:9; 39:9; 2Sm 12:1-15),  sobretudo, pela pena de morte contra a sua transgressão6

(Dt 22:24; Gn 38:24; Lv 20:14; 21:9).  Além de ser um pecado contra a pessoa

humana, é também um pecado contra Deus (Gn 39:9; 2Sm 12:9) porque “viola a

Theological Commentary (Philadelphia, PA: The Westminster Press, 1974), 422;
John I. Durham, Exodus, Word Biblical Commentary (Waco, TX: Word Books,
1987), 293.

Childs, 422.1

Fretheim, 234.2

Walter Harrelson, The Ten Commandments and Human Rights3

(Philadelphia, PA: Fortress Press, 1980), 124.

Frank H. Seilhamer, And God Spoke... (Lima, OH: C.S.S. Publishing, 1972),4

75.

Ibid.5

Childs, 422.6



49

intenção divina estabelecida na criação, que une a função positiva da sexualidade

com compromisso e lealdade no casamento (Gn 2:24-25)”.1

Evidentemente, o Decálogo não especifica o pecado do adultério.  Isto é

feito por outros livros da Bíblia.   Mesmo assim, vários eruditos reconhecem que a2

condenação do pecado de adultério em Êx 20:14 inclui as relações sexuais pré-

maritais.   Outros discordam, como é o caso de Fretheim, “o mandamento está3

relacionado com adultério e infidelidade, não com fornicação”.4

Na verdade, havia três maneiras de um homem receber uma mulher em

casamento na época em que o mandamento foi redigido: (1) por contrato de

casamento; (2) pelo pagamento do dote; ou (3) através de relações sexuais.   Se um5

homem tivesse relações sexuais com uma jovem não casada, ou que não estivesse

Fretheim, 234.1

(1) Lv 18:20; 20:10; e Dt 22:22 tratam das relações sexuais entre um2

homem e a esposa de outro homem; (2) Dt 22:23-27 legisla sobre relações sexuais
entre um homem e uma jovem prometida em casamento para outro homem; (3) Os
4:13; Ex 16:32 abordam casos de relações sexuais de uma esposa com um homem,
talvez um homem casado.  Durham, 293.  Ver também: D. N. Freedman, e B. E.
Willoughby, “Na’af”, TDOT, 9:114.

SDABC, 1:606; Seilhamer, 72.  Ver também: B. A. Maurer, The Ten3

Commandments Will Not Budge (Saint Louis, MS: Concordia Publishing House,
1951), 47.

Fretheim, 234-235.  Ver também: J. Philip Hyatt, Exodus, New Century4

Bible Commentary (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1983), 214, Childs, 422;
Freedman, e Willoughby, “Na’af”, TDOT, 9:115.

Seilhamer, 72.5
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prometida em casamento, a lei prescrevia que ele deveria se casar com ela, a não ser

que o pai da moça se recusasse entregá-la.  Neste caso, o homem deveria pagar uma

multa pelo prejuízo trazido à moça. De qualquer maneira, a fornicação, que é o

relacionamento sexual entre duas pessoas não casadas, como o adultério, estava fora

dos limites.  Portanto, este Mandamento fala a todas as pessoas sobre a expressão da

sexualidade, mesmo àqueles que ainda não estão casados com alguém.1

Sobretudo, ao Jesus afirmar, “qualquer que olhar para uma mulher com

intenção impura, no coração, já adulterou com ela” (Mt 5:28), estava ampliando a

abrangência do sétimo mandamento para além da esfera de uma mera ação externa.  2

Assim, pois, a proibição do sétimo mandamento “abrange não apenas o adultério,

mas a fornicação e impurezas de quaisquer espécies, em ato, palavra, e

pensamento”.3

Relações Sexuais Pré-maritais à luz de Êx 22:16, 17  

Como é reconhecido por diversos intérpretes, a lei em Êx 22:16, 17,

“Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela,

pagará seu dote e a tomará por mulher.  Se o pai dela definitivamente recusar dar-lha,

pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens”, envolve o caso de sedução de

Ibid.1

Maurer, 48.  Ver também: R. Alan Cole, Êxodo, introdução e comentário,2

Série Cultura Bíblica (São Paulo: Vida Nova, 1990), 154.

SDABC, 1:606.3
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uma virgem não desposada.   O primeiro verbo desta lei, “seduzir”, no  hebraico1

patah, também tem o sentido de “enganar, mentir, aliciar”,  indicando que um2

homem poderia convencer astuciosamente uma virgem a manter relações sexuais

com ele.   Esta condição é deveras relevante, porque enfatiza a responsabilidade3

inicial do homem neste ato ilícito, ou seja, ele a seduz, e não o contrário,  mas,4

Nahum M. Sarna, Exodus, The JPS Torah Commentary (Nova Iorque: The1

Jewish Publication Society, 1989), 2:135; G. T. Manley, The Book of the Law
(Londres: The Tyndale Press, 1957), 77; Gordon J. Wenham, “Betulah 'A Girl of
Marriageable Age'”, VT 22 (julho de 1972): 330; Hugenberger, 251; SDABC, 1:622.

George V. Wigram, EHCCOT, ver “%;5”, “Patah”.2

Wenham, por meio de extenso estudo, conclui que betulah deveria ser3

traduzido por “moça em idade núbil, ao invés de 'virgem'”.  Betulah, 347.  À mesma
página, ele afirma que, somente a partir da “era Cristã é que existem claras
evidências de que betulah tornou-se um termo técnico para 'virgem'”.  Quando
discute Dt 22:13-21, ele entende que esta passagem não trata de uma situação de
“impureza pré-marital, mas de relações sexuais com um terceiro parceiro”.  Ibid.,
337.  Contudo, quando considera a lei determinante da condição de uma mulher para
ser esposa do sumo sacerdote, onde o termo betulah é também empregado, Wenham
comprovadamente faz um esforço para desvincular a noção de virgindade da palavra
betulah.  Apesar do seu empenho, as evidências bíblicas, entretanto, apontam para a
posição da tradicional interpretação de betulah como virgem, conforme o próprio
articulista admite no comentário de Lv 21:13, 14: “Ele [o sumo sacerdote] tomará por
mulher uma virgem. Viúva, ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, estas não
tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher”.  Wenham afirma que não
poderiam se casar com o sumo sacerdote mulheres viúvas, repudiadas, ou seja
“divorciadas”, desonradas, isto é, “jovens que tiveram uma aventura sexual, e que os
pais se recusaram entregá-las para o casamento com os seus sedutores” e prostitutas,
porque “o fator em comum em cada caso era de que cada uma destas mulheres havia
perdido a sua virgindade”.  Ibid. 

Conforme informação de Hugenberger, dificilmente no Oriente Médio uma4

mulher solteira tomaria a iniciativa de procurar manter relações sexuais com alguém.
Normalmente a iniciativa era do homem por persuasão ou coação (260).
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também porque serve para fazer distinção entre o caso de estupro (Dt 22:25-27) e

também o adultério de uma virgem “desposada” (Dt 22:23, 24).

A caracterização do estupro como ato violento e da sedução como prática

com o presumido consentimento da mulher é de relevância para determinar a

culpabilidade nos casos de sexo pré-marital, porque o quesito da “volição é

fundamental para a formalização de concertos, e a conseqüente nulidade dos

concertos feitos por compulsão”.  1

No caso de se comprovar o relacionamento pré-marital, deveria haver o

pagamento do mohar,  o dote matrimonial, seguindo-se imediatamente a2

formalização do casamento.   O pai da moça ainda tinha o direito, se assim o3

Hugenberger, 252.1

Até o dia dos esponsais ou noivado a mulher “era propriedade do seu pai”.2

L. William Countryman, Dirt Greed and Sex (Philadelphia, PA: Fortress Press, 1990),
158.  Ver também: J. Edgar Park, “Exposition of the Book of Exodus”, Interpreter's
Bible (Nova Iorque: Abingdon, 1952), 1:1.005.  A partir da consumação legal do
noivado, momento em que era pago o dote (Gn 34:12), ela se tornava propriedade do
esposo, embora só tivesse relações sexuais após a cerimônia de casamento.  Se
porventura um homem tirasse a virgindade de uma jovem não comprometida, sem tê-
la adquirido corretamente através de negociações para o casamento, seu ato era
considerado como roubo.  Cole, 167.  Com a perda da virgindade a mulher ficava
desqualificada para encontrar outro marido, não tendo “mais valor no 'mercado' de
casamento”.  Countryman, 159.

A proposição, “se o pai dela definitivamente recusar dar-lha” (v. 17), parece3

indicar que ambos os envolvidos manifestaram o desejo de formalizar legalmente a
sua união.  Hugenberger, 260. 
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quisesse,  de não entregar a filha em casamento.  Mesmo assim, o sedutor pagaria1

uma multa, provavelmente de 50 siclos de prata,  como penalização pela sua má2

conduta sexual.  Por outro lado, a indisposição do pai em permitir que a moça se3

casasse “não contradiz a possibilidade de que a união sexual, em certos contextos,

pode ter sido vista (ao menos para alguns eruditos) como o sinal-juramento da

formulação de um concerto”.4

Sexo Pré-marital à luz de Dt 22:13-29

A investigação de Gênesis 2 evidenciou que o sexo é uma atividade

exclusiva do relacionamento matrimonial.  Tal como o Êxodo, o Deuteronômio

também foi endereçado diretamente à nação de Israel que se encontrava no seu

período de formação.  É interessante que se confiram as estipulações feitas ao povo

do concerto e se observe se elas ainda são aplicáveis no presente: 

      Se um homem casar com uma mulher, e, depois de coabitar com ela, a
aborrecer, e lhe atribuir atos vergonhosos, e contra ela divulgar má fama,
dizendo: Casei com esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem,

Hugenberger, 254-255, entende que esta prerrogativa do pai em não1

entregar a filha em casamento pode se fundamentar no conteúdo de Nm 30:3-5, que
subordina a validade dos votos das filhas solteiras à vontade dos seus pais, ou, devido
a algum voto prévio feito pelo pai da jovem (ver também Sl 15:4; 24:4; Ec 5:4).

Andrew D. H. Mayes, Deuteronomy, New Century Bible Commentary2

(Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1981), 311, sugere este valor com base na informação
de Dt 22:29.

Hugenberger, 254.3

Ibid.  Grifo nosso.4
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então, o pai da moça e sua mãe tomarão as provas da virgindade da moça e as
levarão aos anciãos da cidade, à porta.  O pai da moça dirá aos anciãos: Dei
minha filha por mulher a este homem; porém ele a aborreceu; e eis que lhe
atribuiu atos vergonhosos, dizendo: Não achei virgem a tua filha; todavia, eis
aqui as provas da virgindade de minha filha.  E estenderão a roupa dela diante
dos anciãos da cidade, os quais tomarão o homem, e o açoitarão, e o condenarão
a cem ciclos de prata, e o darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama de
uma virgem de Israel.  Ela ficará sendo sua mulher, e ele não poderá mandá-la
embora durante a sua vida.  Porém, se isto for verdade, que se não achou na
moça virgindade, então, a levarão à porta da casa de seu pai, e os homens de sua
cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se
na casa de seu pai; assim, eliminarás o mal do meio de ti.  Se um homem for
achado deitado com uma mulher que tem marido, então, ambos morrerão, o
homem que se deitou com a mulher e a mulher; assim, eliminarás o mal de
Israel.  Se houver moça virgem, desposada, e um homem a achar na cidade e se
deitar com ela, então, trareis ambos á porta daquela cidade e os apedrejareis até
que morram; a moça, porque não gritou na cidade, e o homem, porque humilhou
a mulher do seu próximo; assim, eliminarás o mal do meio de ti.  Porém, se
algum homem no campo achar moça desposada, e a forçar, e se deitar com ela,
então, morrerá só o homem que se deitou com ela; à moça não farás nada; ela
não tem culpa de morte, porque, como o homem que se levanta contra o seu
próximo e lhe tira a vida, assim também é este caso.  Pois a achou no campo; a
moça desposada gritou, e não houve quem a livrasse.  Se um homem achar moça
virgem, que não está desposada, e a pegar, e se deitar com ela, e forem
apanhados, então, o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça
cinqüenta ciclos de prata; e, uma vez que a humilhou, lhe será por mulher; não
poderá mandá-la embora durante a sua vida (Dt 22:13-29).

A primeira seção (vv. 13-21) legisla sobre atentados à reputação de uma

jovem recém-casada que fosse acusada pelo esposo de haver perdido a virgindade

antes da noite de núpcias “ (v. 14).  Os pais da noiva tinham o dever de comprovar a

sua inocência perante as autoridades designadas, porque ao entregarem a filha para as
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núpcias, indicavam “que a jovem estava qualificada para o casamento (isto é, que ela

era virgem)”.1

A defesa se daria com a apresentação das “provas da virgindade”, indicadas

pelas “marcas de sangue no lençol ou nas vestes, provenientes do leito conjugal da

filha na noite de núpcias”.   Não se comprovando verdadeira a acusação perante os2

“anciãos da cidade, à porta” (v. 15), então o marido seria penalizado com açoites e

com uma multa de “cem ciclos de prata”, equivalente a duas vezes o valor do dote da

Peter C. Craigie, The Book of Deuteronomy, The New International1

Commentary on the Old Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1976), 292.

Ibid., 292-293.  Ver: Samuel R. Driver, A Critical and Exegetical2

Commentary on Deuteronomy, International Critical Commentary (Nova Iorque:
Charles Scribner's Sons, 1916), 255; Keil, e Delitzsch, “Pentateuch”, 3:411; John D.
W. Watts, “Levítico-Rute”, Comentário Bíblico Broadman (Rio de Janeiro: Junta de
Educação Religiosa e Publicações, 1986), 2:307.  A despeito das evidências textuais
da lei, que punia o sexo pré-marital, alguns eruditos modernos defendem que “sinais
da virgindade”, em Dt 22:17, deveria ser traduzido por “provas de adolescência”,
alegando que a expressão estaria relacionada com a conduta da noiva durante o
período do noivado e que tais provas poderiam funcionar como um teste de gravidez,
enfraquecendo, desta maneira, a argumentação bíblica contrária ao sexo pré-marital. 
Ver: Wenham, Betulah, 331.  Diversos comentaristas defendem esta mesma posição,
como: John A. Thompson, Deuteronômio, introdução e comentário, Série Cultura
Bíblica (São Paulo: Vida Nova, 1985), 226-227; Ian Cairns, Word and Presence, a
Commentary on the Book of Deuteronomy, International Theological Commentary
(Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1992), 197-198; Bruce K. Waltke, “Betulah”, TWOT,
1:138.  Curiosamente o próprio Wenham lembra o costume oriental de que depois da
noite de núpcias exibia-se “publicamente [estes] lençóis”. Betulah, 334.  Este detalhe
histórico contribui para enfraquecer a sua hipótese contrária a noção de que betulah
tenha o sentido de virgem.  Ver também: Gerhard von Rad, Deuteronomy
(Philadelphia, PA: Westminster Press, 1966), 142 e Mayes, 310.
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noiva (v. 19),  além de recebê-la por esposa definitivamente, sem direito a divorciar-1

se dela (vv. 18-19).  Caso se comprovasse verdadeira a acusação de perda da

virgindade antes do casamento, ela deveria ser penalizada com a morte por

apedrejamento, a fim de que o mal cometido fosse eliminado da comunidade (vv. 20-

21).

Ver “Betrothal”, SDABD; P. Trutza, “Marriage”, Zondervan Pictorial1

Encyclopedia of the Bible (1975), 4:100.
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“Fez loucura em Israel” (v. 21).  Se porventura fosse comprovada a sua

culpabilidade, ela seria apedrejada por haver cometido nevalah, “loucura”.

Primariamente, esta palavra denota uma “brecha da santa lei, especialmente das leis

que tratam de questões sexuais”,  tais  como: tentativa de relacionamento1

homossexual (Jz 19:22-23), tentativa de relações pré-conjugais (2Sm 13:12), violação

(Gn 34:7) e estupro (Jz 20:6).  Em essência, nevalah “descreve  a transgressão que

prejudica a existência de Israel como povo do concerto”.2

Qualquer israelita que violasse alguma das normas que regiam a conduta

sexual, colocava em perigo toda a comunidade, impedindo-a de receber as bênçãos

de Deus.  Isto tornava a moralidade sexual uma preocupação comunitária, a ser

considerada com muita seriedade.   Daí a exortação, “assim eliminarás o mal do3

meio de ti [Israel]” (Dt 22:21).

“Prostituindo-se na casa de seu pai” (v. 21).  Zanah é a expressão

correspondente a “prostituindo-se”, e o seu significado literal é de intercurso

heterossexual ilícito.   Na LXX  zanah e seus derivados zenunim e zenut foram4

traduzidos para o grego ekporneuo e porneia, cujo sentido amplo interessa

Rad, Deuteronomy, 142.1

Cairns, 198.  Nevalah também identifica o roubo de Acã  (Js 7:15).  Louis2

Goldberg, “Nevalah”, TWOT, 2:547.

Watts, 2:308.3

Leon J. Wood, “Zanah”, TWOT, 1:246.4
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significativamente ao estudo da ética sexual na Bíblia.  1

O verbo zanah aparece 60 vezes no AT; 13 com sentido literal  e 47 vezes2

com um sentido figurado.  Literalmente, zanah sempre é empregado para descrever

relações sexuais ilícitas pré-maritais ou extra-conjugais  de (1) mulheres solteiras,3 4

(2)

Em português, zanah corresponde à idéia geral de prostituição e fornicação,1

segundo consta em diferentes versões.

Abraham Even-Shoshan, ed., A New Concordance of the Bible (Jerusalem:2

“Kiryat Sefer” Publishing House, 1990), ver “%1'”.

Há mais duas palavras derivadas de zanah presentes no AT: zenunim e 3

zenut.  A primeira zenunim, é empregada onze vezes, nove com sentido figurado e
duas com sentido literal.  Em Os 1:2 zenunim foi utilizada para “mulher de
prostituições” e em Gn 28:24, para o “adultério” de Tamar (ARC).  A segunda,  zenut
aparece nove vezes, oito com sentido figurado e apenas uma com sentido literal em
Os 4:11, onde foi traduzida por “sensualidade”.  Também é relevante informar que
zonah, evidentemente outra palavra derivada de zanah, é a correspondente hebraica
para “meretriz”.  Este uso de zonah para prostituta confere uma conotação de
relacionamento sexual promíscuo à zanah e seus derivativos.  Ver o estudo de: S.
Erlandsson, “Zanah”, TDOT, 4:100-101.

Exemplos: Se a filha do sacerdote se “prostituísse”, deveria ser queimada4

(Lv 21:9); os pais não deveriam instigar a filha a “prostituir-se” (Lv 19:29); a jovem
prometida em casamento que se “prostituísse” seria apedrejada (Dt 22:21); as filhas
israelitas eram proibidas de “prostituírem-se” em cultos gentios (Êx 34:16).  Ver a
referência à prostituição das filhas israelitas em adoração a deuses pagãos (Os 4:13,
14).
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mulheres casadas,  (3) homens.   O termo e seus derivados revelam quão gravemente1 2

eram classificados os pecados sexuais na perspectiva da comunidade israelita do

concerto. 

Merece destaque o fato de que a LXX traduziu zanah por ekporneusai em Dt

22:21, colocando o sexo pré-marital dentro do escopo abrangido por porneia, e

expondo a seriedade da lei que o regia.  Ademais, as penalidades aplicáveis aos

transgressores das leis que regulavam a sexualidade  tinham como objetivo despertar3

a consciência para o fato de que o sexo era uma atividade separada por Deus

exclusivamente para o casamento.

Todas as normas que proibiam intercursos sexuais fora do casamento, como

as relações pré-maritais (Dt 22:13-21; 28, 29), a prostituição (Lv 19:29), a

prostituição sagrada (Êx 34:16), o adultério (Lv 20:10), o homossexualismo (Lv

Exemplos: Oséias solicita que sua esposa não se “prostitua” mais (Os 3:3);1

o “adultério” da concubina do levita (Jz 19:2); Amós profetiza que a esposa do
sacerdote Amazias de Betel irá “prostituir-se” (Am 7:17); o “adultério” incestuoso de
Tamar com Judá (Gn 38:24).

Exemplos: Os filhos de Israel se “prostituíram” com as mulheres midianitas2

(Nm 25:1, 2); os filhos de Israel são proibidos de se “prostituírem” nos cultos pagãos
(Êx 34:16).

Estas penalidades eram: morte para os adúlteros (Lv 20:10); a punição por3

morte aplicada aos israelitas que participaram dos rituais sexuais com as midianitas
(Nm 25); a multa e a obrigatoriedade de casamento permanente para casais sem
compromisso formal de união futura que mantivessem relações sexuais (Dt 22:28-
29).
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18:22) e o bestialismo (Lv 18:23), tinham como finalidade “manter e preservar a

santidade da vida familiar e o lar”.1

A segunda seção (vv. 28, 29) faz parte do conjunto das leis que regiam a

conduta sexual dos jovens solteiros na comunidade israelita.  Ela se refere à condição

de moças não desposadas, que consentissem ter relações sexuais pré-maritais.   Que o2

texto não se refere a estupro deduz-se do seguinte:

(1) A frase “e forem apanhados” (v. 28) denuncia que ambas as partes

agiram voluntariamente, e que a virgem não foi forçada.   Nada há nos dois versos3

que necessariamente prefigure um caso definido de estupro.  Embora o verbo

“pegar”, do  hebraico tefasah, possa ter o sentido de “forçar”, “tomar a força”,  como4

é o caso de chazaq no v. 25, ele também é utilizado com um sentido geral de “pegar”,

Samuel J. Schultz, Deuteronomy (Chicago: Moody Press, 1971), 70.1

Moshe Weinfeld, Deuteronomy and the Deuteronomic School (Nova2

Iorque: Oxford University Press, 1983), 286-287; Hugenberger, 255-260; Manley, 77;
Mayes, 312-313; Driver, 258; Wenham, Betulah, 330; Thompson, 228.  Embora o
SDABC, 1:1031-1032, e Delitzsch, Book of Deuteronomy, 3:412, não mencionem
explicitamente nem estupro, nem consentimento, ambos parecem concordar com a
interpretação favorável à consentimento.  Por outro lado, diversos eruditos
interpretam Dt 22:28, 29, como uma lei aplicada a caso de estupro, como: Sarna,
Exodus, 135; Craigie, 295; Rad, Deuteronomy, 143; Félix G. Lopez, O Deuteronômio
(São Paulo: Edições Paulinas, 1992), 63; Cairns, 199-200.

A mesma expressão  “for achado”, denotando consentimento, aparece em3

Dt 22:22, onde o tema em discussão é adultério.  Este dado contribui para confirmar
a noção de que em Dt 22:28, 29, a lei aborda a questão de relações sexuais
consentidas e não estupro. 

Ver Gn 39:12; 1Rs 13:4.  Ver também: Wigram, “Chazaq”, EHCCOT.4
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e não necessariamente “atacar”.   Portanto, se Moisés estivesse abordando um caso1

de estupro nos vv. 28, 29, seria mais coerente que ele utilizasse chazaq.

(2) Quanto ao uso do verbo “humilhar”, hebraico anah, no v. 29, não prova

que o caso se refira a uma virgem vítima de violência sexual, porque o v. 24, que

menciona a virgem desposada que “não gritou na cidade”, também emprega

“humilhar”, embora a jovem não tenha sido estuprada.  Quando usado em conexão

com mulheres, o verbo “humilhar” tem a conotação geral de intercurso sexual e não

estupro.2

(3) Se Moisés estivesse fazendo alusão apenas a estupro e prescrevendo

outra legislação para os casos de sedução, então ele teria citado as leis destes casos

alternativos, da mesma maneira como procedeu na lei anterior referente às virgens

desposadas (vv. 23-27).  Além do mais, a lei que versa sobre o caso de estupro (vv.3

Weinfeld, 286.  Ver o uso de tefasah em Dt 9:17; Ez 14:5.  Um paralelo1

extra-bíblico nas leis hititas pode servir de apoio à menção de “pegar” como
indicativo de iniciativa do homem, mas sem excluir o consentimento da mulher. 
Conforme citado por Hugenberger, uma delas determinava que, se um homem “pega
uma mulher nas montanhas, o crime é dele, portanto deve ser morto” (256).  A
implicação aparente é de que a mulher tenha gritado, mas não foi ouvida, sendo,
então, um caso de estupro.  Mas, a lei hitita também dizia: “Se ele a pegar em (sua)
casa o crime é da mulher, portanto deverá ser morta”.  No caso de ausência de
clamor por socorro, a lei presume que ela consentiu, a despeito do uso do termo
“pegar”.  Ibid.

Quando mulheres estão envolvidas nas “relações sexuais”, o hebraico2

utiliza  anah para descrever a situação.  Conferir em Gn 34:2; Jz 19:24; 2Sm 13:12 e
Ez 22:10-11, Weinfeld, 286.  Ver: Mayes, 313.

Weinfeld, 287.3
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25-27) menciona dois itens ausentes nos vv. 28, 29, ou seja, de que o ato ocorreu no

“campo”, e a “moça desposada gritou, e não houve quem a livrasse”.  A segunda

situação referida, caracteriza o ato violento, contra a vontade da virgem.  A ausência

desta situação explícita de contrariedade da jovem contribui para estabelecer o

pressuposto de que ela consentiu.1

(4) É evidente que Êx 22:16, 17 e Dt 22:28, 29 não abordam uma situação de

estupro.  Ambas as passagens tratam de relações sexuais pré-maritais com mútuo

consentimento das partes envolvidas.  Observe-se que, além de pagar o dote da jovem

com quem o homem manteve relações sexuais, ele teria que casar-se com ela sem

direto ao divórcio.  Fica difícil, para não dizer impossível, entender como um pai

teria o direito de recusar entregar sua filha para o homem que a seduziu, e manteve

relações sexuais com o consentimento dela (Êx 22:16, 17), mas não teria o mesmo

direito de recusar entregá-la para casar-se com àquele que a estuprara.  É mais

plausível inferir que o pai recusaria casar sua filha com um estuprador, mas

consentiria casá-la com o seu sedutor.   Seria injusto e contraditório obrigar uma2

jovem casar-se com o homem que a violentara.  Portanto, as evidências indicam que

O caso do estupro no campo menciona que a moça gritou.  Obviamente,1

não havia testemunhas para comprovarem a violência, sobretudo para livrarem a
moça do seu agressor.  Deduz-se, naturalmente, que a moça tenha denunciado o seu
agressor e comprovado a sua desdita, depois de consumado o ato de estupro. 
Nenhuma destas pré-condições caracterizadoras de estupro são mencionadas em Dt
22:28, 29, o que  reforça a interpretação de que se refere, de fato, a relações sexuais
pré-maritais sem constrangimento.

Weinfeld, 286-287; Hugenberger, 257.2
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a lei de Dt 22:28, 29, não trata de estupro, mas da situação na qual houve relações

sexuais pré-maritais sem constrangimento.

Uma vez comprovada a relação pré-marital consentida, a lei prescrevia: (1)

multa de 50 siclos de prata a serem pagos ao pai da moça e o (2) casamento com a

jovem envolvida, sem direito a divórcio.  Aqui existem diferenças em relação a Êx

22:16, 17.  Provavelmente, a explicação para diferentes soluções esteja no grau de

consentimento da jovem.  Enquanto Êxodo considera o caso de sedução de uma

virgem não desposada, que concordou em ter relações pré-conjugais, Deuteronômio

debate o caso especial, onde há inegáveis evidências circunstanciais de decisão

conjunta para manterem relações pré-maritais.1

Possivelmente, em Êxodo, o casal revela o que ocorreu e o jovem manifesta

voluntariamente a disposição de casar-se, assumindo a responsabilidade pelo seu ato

precipitado, enquanto em Deuteronômio, as relações pré-maritais do casal tinham

como único objetivo a gratificação dos seus desejos sexuais, sem a disposição de

assumir suas responsabilidades conjugais.  Daí, a penalidade aplicada ao homem de

não poder divorciar-se da jovem.2

Deste modo, as leis reguladoras das relações sexuais deixam claro que este

tipo de relacionamento é um direito a ser desfrutado exclusivamente dentro dos

Hugenberger, 259.1

Ibid., 260.  Para Weinfeld, esta lei que proibia o divórcio no caso de2

relações sexuais pré-maritais, era uma evidência dos propósitos “morais-
humanitários” do Deuteronômio (288).
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limites do casamento. Êx 22:16, 17, Dt 22:13-29, e a sedução de Diná (Gn 34)

“encorajam ou insistem na formalização do casamento após um ato de sexo pré-

marital”.1

O Sexo Pré-marital à Luz do Novo Testamento

De que modo os princípios determinativos da abstinência sexual pré-

conjugal do AT são aplicáveis á igreja cristã no NT?  A resposta depende de um

exame das principais passagens néo-testamentárias que discutem o tema.  Primeiro,

analisar-se-á Mt 19:4-6, depois At 15:20, 29.  Finalmente, veremos as orientações que

Paulo transmitiu por carta aos crentes de Corinto.

Implicações de Mt 19:3-6 para a Pureza Sexual
 Pré-marital

Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: É lícito ao
marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo?  Então, respondeu ele: Não
tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher e que disse:
por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, tornando-se
os dois uma só carne?  De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. 
Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem (Mt 19:3-6).

O texto em apreço descreve parte do debate entre Jesus e os fariseus sobre a

questão do divórcio e novas núpcias.  A resposta de Jesus oferece subsídios valiosos,

não apenas para a compreensão do tópico proposto por eles, mas também para o tema

da abstinência sexual pré-marital.

Hugenberger, 251.1
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O debate iniciou com a pergunta dos fariseus: “É lícito ao marido repudiar a

sua mulher por qualquer motivo?” (v. 3).  Os fariseus, naturalmente, não desejavam

aprender de Jesus.  Eles O queriam por à prova, solicitando Sua posição sobre a

interpretação de Dt 24:1.  Nesta passagem, Moisés permitia que o homem repudiasse

a mulher se descobrisse nela “cousa indecente”. 

A expressão “por qualquer motivo” parece indicar que os interrogantes

mantinham a posição conservadora da escola rabínica de Shammai, que reconhecia

apenas o adultério como motivo válido para o divórcio.  A escola rabínica de “Hillel,

mais tolerante, admitia como suficiente ‘qualquer causa’”,  como por exemplo,  1

“incompatibilidade de gênios”.2

“Então, respondeu Jesus: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio,

os fez homem e mulher e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se

unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne” (vv. 4, 5).  Em Sua resposta,

Jesus conduz a atenção dos interlocutores para o que o Criador fizera “desde o

Angelo Lancellotti, Comentário ao Evangelho de São Mateus (Petrópolis,1

RJ: Vozes, 1980), 168.

G. Campbell Morgan, The Gospel According to Matthew (Nova Iorque:2

Fleming H. Revel Company, 1929), 237.  Para mais informações sobre as
interpretações das escolas rabínicas ver: Juan Mateos, e Fernando Camacho, El
Evangelio de Mateo (Madri: Ediciones Cristiandad, 1981), 189; W. D. Davies, e Dale
C. Allison, Jr., A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to
Saint Matthew, International Critical Commentary (Edinburgh: T&T Clark, 1997),
3:9, e Champlin, NTI, 1:478.
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princípio”,  para o plano primordial de Deus para o homem,  conforme as palavras de1 2

Gn 1:27, 28, “Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou;

homem e mulher os criou.  E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos,

multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a...”   Nesta passagem, a criação do homem e3

da mulher à imagem de Deus está intimamente interligada com a bênção divina do

sexo, meio pelo qual se efetiva a procriação humana: “sede fecundos, multiplicai-

vos, enchei a terra” (Gn 1:28).4

A expressão usada por Jesus, “desde o princípio” reflete Gn 1:1.  Robert H.1

Gundry, Matthew (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1982), 378.  Ver também: Davies, e
Allison, 3:9.

Mateos, e Camacho, 189-190.  A mesma frase é repetida no v. 8, quando2

Jesus refuta a alegação dos fariseus: “Por que mandou, então, Moisés dar carta de
divórcio e repudiar?” (v. 7).  A utilização da expressão “desde o princípio” indica que
as palavras de Moisés (Dt 24:1) não tinham o mesmo status de Gn 1 e 2.  O “ensino
de Moisés não era um mandamento, mas uma concessão”.  Daniel Patte, The Gospel
According to Matthew (Philadelphia, PA: Fortress Press, 1987), 265.  Portanto,
aquelas palavras de Moisés eram transitórias, aplicando-se  apenas a um certo
período de tempo e a um lugar.  Morgan, 237.  Ver também: Gundry, Matthew, 380. 
O evangelista Mateus emprega uma frase equivalente, “desde a criação [do mundo]”
(Mt 13:35), para explicar a razão pela qual Jesus ensinava através de parábolas.
Conseqüentemente, para Jesus, a base para alguém saber o que deve fazer ou não
fazer encontra-se nas boas coisas que Deus fez “desde o princípio”.  Patte, 264.  Isto
se aplica especialmente à questão da ética matrimonial (Mt 19:3-9).

Davies, e Allison afirmam que a menção de Gn 1:27 por Jesus, serve para3

confirmar o princípio do casamento monogâmico, e, ao mesmo tempo, combater a
poligamia (3:10).

Assim, pois, a declaração “viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito4

bom” (Gn 1:31), inclui também a atividade procriadora do homem.
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Na seqüência de Sua resposta, Jesus cita Gn 2:24.  Esta iniciativa divina na

criação, que une um homem e uma mulher, constitui-se num concerto de amor e

fidelidade, exclusivo, monogâmico e indissolúvel, que legitima o prazer sexual de

ambos.   Por conseguinte, o uso que Jesus faz de Gn 1:27 e 2:24 torna os “dois1

pronunciamentos as colunas gêmeas do matrimônio”.2

Após haver evocado Gênesis (1:1; 27 e 2:24), Jesus acrescenta: “portanto, o

que Deus ajuntou não o separe o homem” (Mt 19:6).  Para Jesus, o casamento é mais

que uma união humana legal ou social.  É uma instituição sagrada, consumada por

Deus.   Observe-se, porém, que Jesus utilizou o pronome relativo “que”, o qual “se3

refere às relações matrimoniais, e não às próprias pessoas”.   Conseqüentemente,4

Jesus vincula o prazer das relações sexuais (Gn 2:24) e/ou a responsabilidade da

procriação (Gn 1:28), como atividades exclusivas do matrimônio.5

Para uma discussão mais detalhada sobre concerto, fidelidade,1

exclusividade,  monogamia e indissolubilidade, ver pp. 87-92, acima.

Kidner, 49.2

Morgan, 237.3

Champlin, NTI, 1:479.  O texto grego traz o pronome relativo na forma4

neutra hó.  Sua única tradução possível é o pronome relativo que.  William D.
Mounce, Basics of Biblical Greek (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1993), 110.

Propõe-se a utilização de “e/ou” no presente trabalho como sinal indicativo5

de que as relações sexuais no casamento constituem-se num direito legítimo do casal
e que não visam necessariamente apenas a procriação.  Conforme o próprio
testemunho das Escrituras, desfrutar de prazer sexual no casamento com a finalidade
exclusiva de mútua gratificação não é pecado (ver Ct 4:16-5:1; 1 Co 7:5).  O que
Deus determinou no princípio e depois foi confirmado por Cristo é que o



66

No original grego, o verbo “separe”, precedido do advérbio “não”, é um

imperativo proibitivo.  Desta maneira, o imperativo é mais do que um apelo ao

intelecto.  É um apelo à vontade.   Portanto, segundo o ensino de Jesus sobre Gn 1:1,1

27, e 2:24, Deus espera que o casamento seja uma união permanente e indissolúvel.

No plano original de Deus para o matrimônio monogâmico, não há previsão para o

divórcio.   Assim, a expressão dos fariseus “por qualquer motivo” torna-se2

irrelevante.3

A principal implicação de Mt 19:3-6 para o presente estudo é de que, através

da declaração “o que Deus ajuntou não o separe o homem”, Jesus confirmou o

propósito original para o prazer sexual e/ou a procriação.  A participação nestas duas

atividades é um privilégio exclusivo do concerto matrimonial.  Conseqüentemente,

compartilhar do prazer sexual fora do casamento monogâmico e indissolúvel, da

relacionamento sexual entre um homem e uma mulher, tenha ele como finalidade
exclusiva ou a gratificação sexual ou a procriação, só é moralmente aceitável se
realizado dentro dos limites do casamento monogâmico indissolúvel.

“Por si mesmo o imperativo implica apenas num apelo da vontade”.  H. E.1

Dana, e J. R. Mantey, A Manual Greek Grammar of the New Testament (Nova
Iorque: Macmillan, 1927), 175.

Segundo Davies, e Allison, “desde o princípio” relembra Gn 1:1.  Isto2

vincula o matrimônio monogâmico com as circunstâncias prevalecentes no mundo
antes da entrada do pecado (3:9).

Gundry, Matthew, 379.  Ver também: Patte, 265.3
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maneira como ocorre nas relações sexuais pré-maritais é violar o propósito de Deus

para o exercício da sexualidade, constituindo-se em pecado.  1

Eis a síntese da perspectiva bíblica do sexo para o cristão: “Ele o aceita

como um dom de Deus (Gên. 1:31), utiliza-o segundo a vontade de Deus (Mat. 19:4,

5), para a Sua glória (1Cor. 10:31), e para os Seus propósitos (Gên. 1:28; 2:24)”.2

Porneia e Pureza Sexual Pré-marital em 
At 15:20, 29

Considere-se, por exemplo, a situação de um casal legalmente unido pelos1

votos matrimoniais que decidam manter relações sexuais com a finalidade exclusiva
de obter gratificação sexual.  Se, porventura, houver uma gravidez indesejada por
falha no método anticoncepcional adotado, o futuro da criança gerada está protegido
pelo compromisso conjugal assumido pelos pais de aceitarem as responsabilidades
pela procriação.  Já a relação pré-marital, normalmente é consumada tento em vista
apenas o propósito da gratificação sexual.  Via de regra, quando ocorre uma gravidez
indesejada, a mulher é deixada sozinha para criar a criança.  Isto ocorre porque falta
à relação pré-marital o compromisso do concerto matrimonial permanente.
Conseqüentemente, também falta à relação pré-marital a responsabilidade requerida
pelo pressuposto da procriação: prover um lar e a devida educação para a criança
gerada.

Feucht, ed., 234.  Esta mesma obra luterana editada por Feucht fornece uma2

boa síntese bíblica da relação entre sexo e procriação: “Foi da vontade de Deus unir a
procriação com o ato sexual.  Todavia, Deus não fez da procriação o único propósito
do ato sexual; em nenhum lugar Ele restringiu o relacionamento sexual à geração de
filhos” (216).  Ao mesmo tempo em que reconhece a legitimidade das relações
sexuais e/ou da procriação, Feucht também diz: “Não é bíblico nem realístico pensar
em relações sexuais separadas de concepção e educação de filhos.  Os dois estão
interligados.  Os filhos são uma alegria e uma bênção (Salmo 127 e 128).  Eles
também se constituem numa responsabilidade (Deut. 6:6-9).  Infelizmente muito
livros populares sobre sexo praticamente ignoram este aspecto das relações sexuais.
Concepção, nascimento, e educação de filhos pertencem ao conjunto de
responsabilidades do casamento, e isto não pode ser negado.  A procriação está
ligada pelo Criador à função unitiva do sexo” (216-217).  Grifo nosso.
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Cerca de 1.500 anos tinham se passado desde a redação do Pentateuco por

Moisés até a realização do primeiro concílio da igreja cristã em Jerusalém, em torno

de 49 AD.    Este concílio foi convocado para solucionar alguns problemas criados1

por cristãos judeus “da seita dos fariseus”, que exigiam dos cristãos gentios a

participação na circuncisão e na lei de Moisés (At 15:5).  Depois de “grande debate”,

foram tomadas algumas deliberações a serem observadas pelos cristãos gentios: 

“Que vos abstenhais das cousas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne

de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas” (At 15:29).2

A expressão “relações sexuais ilícitas”, tradução do grego porneia, é de

particular interesse para o presente estudo.  Estaria, porventura, a abstinência de sexo

pré-marital incluída na orientação conciliar?  A resposta adequada a esta questão 

depende de um cuidadoso estudo do referido termo grego na LXX e no NT.

Desde o terceiro século AC, a tradução grega do VT, conhecida como

Septuaginta (LXX), estava disponível à leitura.    Diversos autores judaicos,  como3 4

Existem boas razões para se adotar a data de 1.445 AC para o Êxodo.  Ver: 1

SDABC, 1:195.  Já a data para o Concílio de Jerusalém é estimada como sendo 49
AD.  SDABC, 6:304.

“Relações sexuais ilícitas” é a tradução da ARA para porneia em At 15:20. 2

Outras registraram “uniões ilegítimas” (BJ), “prostituição” (ARC), “imoralidades”
(BLH).

A data tradicionalmente aceita para a produção da LXX é 280 AC.  Alguns3

eruditos fixam o seu surgimento na metade do terceiro século AC.  John W. Wevers,
“Septuagint”, IDB, 4:273.  Outros, como é o caso de Melvin K. H. Peters, informam
que a tradução foi feita entre o terceiro e o primeiro século AC.  “Septuagint”,
Anchor Bible Dictionary, 5:1.094; enquanto Sven K. Soderlund, simplesmente
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também escritores do NT, em particular os dos Quatro Evangelhos, e entre eles,

especialmente o do terceiro, Lucas,  sofreram a influência do vocabulário da LXX. 1

Termos teológicos do NT, tais como “lei”, “justiça”, “misericórdia”, “verdade”,

“propiciação”, sofreram a influência direta da LXX e “devem ser entendidos à luz do

seu uso naquela versão”.2

Porneia e outras palavras dela derivadas aparecem 107 vezes na LXX.

Como vimos, o termo corresponde ao hebreu zanah.  Entre os casos em que zanah foi

vertido por porneia na LXX estão: relações sexuais com mulheres solteiras,

entendidas no sentido literal (Lv 19:29; Dt 22:21); relações sexuais com mulheres

solteiras praticadas num contexto de liturgia religiosa pagã (Êx 34:16; Os 4:13, 14);

prostituição de mulheres casadas (Os 3:3; Am 7:17; Gn 38:24); e relações sexuais de

homens israelitas com mulheres moabitas praticadas num contexto de liturgia

religioso-pagã (Nm 25:1, 2; Êx 34:16).

Porneia, na LXX, é também o equivalente ao hebreu qedeshah, “prostituta

ou prostituto sagrados” (Dt 23:17; Gn 38:21), e mamzer, “bastardo” ou “filho de

informa que a tradução da LXX foi iniciada no terceiro século AC.  “Septuagint”,
International Standard Bible Encyclopedia, 4:400.

O impacto do vocabulário da LXX pode ser visto nos escritos de Filo e4

Josefo, a Pseudepígrafa, e outras obras judaicas exegéticas, poéticas e apologéticas. 
Ibid.

Ibid.1

Ibid.2
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incesto” (Dt 23:2).  O substantivo porne também serviu para traduzir o hebreu zonah,

“meretriz” em Js 2:1, conferindo a porneia uma conotação de relacionamento

promíscuo.  Os demais usos de porneia na LXX tem sentido figurado.  1

Após esta breve noção sobre algumas palavras hebraicas traduzidas na LXX

por porneia, examinaremos as situações por ela descritas no NT.  Semelhantemente

ao VT, o NT se caracteriza pelo repúdio incondicional de todo intercurso não natural

pré e extra-marital. 

Tal como na LXX, porneia foi a palavra empregada pelos escritores neo-

testamentários para identificar diversas situações relacionadas com atitudes sexuais

impróprias.  O termo aparece 56 vezes e define situações concretas quanto ao

comportamento sexual, ou é usada como qualificativo: o homossexualismo dos

habitantes de Sodoma e Gomorra (Jd 7); o adultério (Mt 5:32; 19:9; Mc 7:21); a

relação incestuosa (1Co 5:1); as relações sexuais com prostituta (1Co 6:13, 18); as

relações sexuais de homens israelitas com mulheres moabitas nos cultos pagãos (1Co

10:8; Ap 2:14) e meretriz (Mt 21:31).

Na verdade, porneia tem um sentido generalizante, indicando “todo tipo de

relação sexual ilícita”,  ou seja, “qualquer das modalidades de impureza sexual, antes2

Edwin Hatch, e Henry A. Redpath, A Concordance to the Septuagint (Grand1

Rapids, MI: Baker Book House, 1991).  Ver “Porneia”. 

Bauer, ver “Porneia”.  No mundo não judeu a palavra porneia indicava2

intercurso extra-marital religioso ou secular.  Homens casados tinham permissão para
relações fora do casamento.  Também havia muita tolerância quanto ao intercurso
entre rapazes e prostitutas.  Hauck, e Schulz, “Porneia”, TDNT, 6:581-583.
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ou depois do casamento”.   Isto é confirmado pela acepção da palavra no grego,  pelo1 2

sentido das palavras hebraicas que porneia significou na LXX, e, também pelas

situações por ela definidas no NT.

Segundo escritores antigos, no Oriente Próximo o “uso do sexo antes do

casamento não era uma prática considerada pecaminosa”,  daí a necessidade de a 3

igreja cristã assumir uma posição firme quanto a este costume e as demais distorções

sexuais dos gentios. 

A abrangência de porneia em At 15:22, 29, tem sido motivo de divergência

entre os eruditos do NT.  Alguns indicam que a orientação conciliar aplicava-se a

uniões matrimoniais proibidas pela legislação de Lv 18.   Outros entendem que4

porneia poderia referir-se a vícios sexuais em geral, como a prostituição

Champlin, NTI, 3:315.1

Conforme lembrado por Champlin, porneia indicava “qualquer contato2

sexual ilícito, não apenas de pessoas solteiras...  Essa palavra era constantemente
usada na literatura grega a fim de indicar qualquer contato sexual proibido”.  Ibid.,
4:68.

Champlin, 3:315.3

Frederick F. Bruce, Commentary on the Book of the Acts, New International4

Commentary on the New Testament (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1975), 315.  Ele
é seguido nesta interpretação por, I. Howard Marshal, Atos, Introdução e
Comentário, Série Cultura Bíblica (São Paulo: Mundo Cristão, 1985), 240; Hauck, e
Schulz, “Porneia”, 6:592-593; Everett F. Harrison, Interpreting Acts (Grand Rapids,
MI: Academie Books, 1986), 250; Ernst Haenchen, The Acts of the Apostles
(Philadelphia, PA: The Westminster Press, 1971), 449; John Stott, The Spirit, The
Church and the World (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1990), 250.
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institucionalizada dos cultos pagãos,  ou ainda como uma proibição moral, não1

apenas contra a fornicação como tal,  mas contra o adultério, prostituição,2

homossexualismo, incesto e bestialismo.

Sintetizando, porneia no AT e NT abrange as seguintes situações: relações

sexuais com mulheres solteiras, praticadas privadamente, ou em rituais religiosos;

adultério-prostituição de mulheres casadas, relações sexuais promíscuas de homens

em rituais pagãos, homossexualismo, adultério, relação sexual incestuosa, relação

sexual com prostituta.

Desta maneira, o estudo de porneia na Bíblia, conforme as diferentes

circunstâncias em que a palavra foi empregada, permite concluir que a orientação do

concílio de Jerusalém aos cristãos gentios a que se abstivessem das “relações sexuais

ilícitas” inclui, sem sombra de dúvidas, a abstinência de sexo pré-marital para

homens e mulheres. 

Orientações Paulinas Sobre Ética Sexual  
Pré-marital

I Coríntios

G. H. C. Mcgregor, “Pollutions of Idols”, IB, 9:203.  Ver também: SDABC,1

6:311-312.

Como exemplo de discordância de que porneia inclui o sentido de relações2

sexuais pré-maritais, ver: Bruce Malina, “Does Porneia Mean Fornication?”, VT 14
(1972): 10-17.  Para uma noção de que porneia inclui relações sexuais pré-maritais,
ver a refutação de Jensen ao ponto de vista de Malina em: Joseph Jensen, “Does
Porneia Mean Fornication?  A Critique of Bruce Malina”, VT 20 (1978): 161-184.
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Quando Paulo escreveu I Coríntios, possivelmente a cidade contivesse

600.000 habitantes,  o que confere à igreja uma característica de comunidade1

essencialmente urbana.  A cidade era famosa por sua licenciosidade, destacando-se

especialmente o culto de Afrodite, a deusa do amor.  Seu templo dispunha de mil

jovens do sexo feminino que oficiavam como prostitutas públicas diante do altar.  2

O ideal dos coríntios era o desenvolvimento individual, mediante a fruição

dos prazeres carnais.  Para atingi-lo, eles não reconheciam “nenhum superior e

nenhuma lei, senão os seus desejos”.   Este estilo de vida sexual liberada deu origem3

ao verbo “corintianizar”, significando praticar devassidão voluptuosa.  4

Paulo escreveu a epístola de I Coríntios como reação ao relatório negativo

trazido “pelos da casa de Cloé” (1:11) e, também, em reposta às indagações dos

irmãos da igreja (7:1),  que em sua maioria, procediam das classes inferiores da 5

cidade (1Co 1:26-31).   Estima-se que a carta tenha sido escrita em torno de 57 AD.6 7

Clarence T. Craig, “Introduction to the Epistle to the Corinthians”, IB, 10:3.1

Donald S. Metz, “I Corinthians”, Beacon Bible Commentary (Kansas City,2

MS: Beacon Hill Press, 1968), 297.

Leon Morris, I Coríntios, introdução e comentário, Série Cultura Bíblica3

(São Paulo: Vida Nova, 1986), 12.

SDABC, 6:656.4

Leon Morris, I Coríntios, 19.5

Craig, IB, 10:4.6

SDABC, 6:655.7
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Na ocasião, a igreja enfrentava um quadro de divisão.   Alguns afirmavam pertencer1

ao partido de Paulo, outros ao de Apolo, outros ao de Cefas, e outros ao de Cristo

(1:12).  Além do mais, o ambiente corrompido de Corinto exercia uma influência

negativa nos irmãos da igreja, de modo que alguns estavam retornando ao tipo de

comportamento anterior à conversão.

O conteúdo da carta revela claras evidências de uma atitude libertina por

parte de alguns membros.  Estes diziam que todas as coisas eram lícitas (6:12),

acreditando que a conduta sexual, à semelhança do alimento, era algo moralmente

relativo, o que os levou a defenderem baixos padrões morais.   Por outro lado, havia2

os partidários do ascetismo, que rejeitavam completamente o casamento (7:36-38).3

Em 1Co 6:12-20, Paulo aborda o grave problema de alguns cristãos coríntios

que estavam se envolvendo em relações sexuais impróprias.  Ele começa citando o

Esta divisão pode ser vista através do esboço de I Coríntios: (1) facções na1

igreja (1:10-6:20); (2) o caso do incesto (5:1-13); (3) litígio nos tribunais locais (6:1-
20); (4) respostas às perguntas dos irmãos: casamento (7:1-40), alimentos
sacrificados aos ídolos (8:1-11:1), conduta adequada no culto cristão (11:2-14:40),
doutrina da ressurreição (15:1-58).  Um estudo detido permite apontar dois temas na
carta: (1) reprovação da apostasia e (2) instrução sobre questões doutrinárias e éticas. 
Ibid., 6:657-658.

Possivelmente eram estes irmãos que apoiavam o crente incestuoso (5:1-5).2

Craig, IB, 10:7.

Prior classifica os coríntios “libertinos” de “antinomianos” e os “ascetas”3

de “legalistas”.  David Prior, A Mensagem de 1 Coríntios, A Bíblia Fala Hoje (São
Paulo: Aliança Bíblica Universitária do Brasil, 1993), 99.  Também há a hipótese de
que estes irmãos ascetas constituíssem os partidários da facção de “Pedro”, sendo
defensores de práticas judaizantes.  Craig, IB, 10:7.
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lema: “todas as coisas me são lícitas”, para depois tratar da questão específica da

impureza sexual.   A argumentação sobre a ética sexual é elaborada de duas1

maneiras: negativamente, em termos de fuga das relações ilícitas; e, positivamente,

em termos de glorificação a Deus pelo corpo.2

Não existe uniformidade de opinião quanto a autoria da expressão grega       

panta moi eksestin, “todas as cousas me são lícitas” (6:12a).   Alguns a atribuem aos3

próprios coríntios, outros a Paulo e outros aos seus oponentes.   De qualquer maneira,4

Paulo sentiu-se compelido a apanhá-los em suas próprias pressuposições, cuja maior

Conforme F. W. Grosheide, os coríntios não viam a fornicação como um1

ato pecaminoso, tanto que não consideraram necessário consultar o apóstolo sobre
isto. Commentary on the First Epistle to the Corinthians, New International
Commentary on the New Testament (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1974), 143.

Raymond, B. Brown, “Comentário Sobre I Coríntios”, Comentário Bíblico 2

Broadman (Rio de Janeiro: Junta de Educação Religiosa e Publicações, 1987), 380.
Ver: Leon Morris, I Coríntios, 83.

Os versos 12 a 14 compõem uma unidade literária de duas estrofes.  Ambas3

estão em paralelo uma com a outra, como é característico da poesia hebraica.  O
paralelismo é claro: 6:12 a, panta moi exestin, é repetido palavra por palavra em 6:12
c.  Observa-se também outros paralelismos em 6:13 a, ta brómata... tois brómasin,
etc.  Jean Héring, The First Epistle of Saint Paul to the Corinthians (Londres: The
Epworth Press, 1969), 45-46.

Prior, 98.  O provérbio pode ter sido usado por Paulo em Corinto, mas não4

no sentido aplicado pelos opositores de Paulo, conforme opinião de Robertson,
WPNT, 4:120.  Uma posição alternativa é de que os coríntios estavam utilizando uma
expressão que Paulo empregara numa polêmica com os Judaizantes.  Charles K.
Barrett, A Commentary on the First Epistle to the Corinthians, Harper's New
Testament Commentaries (Nova Iorque: Harper & Row, 1968), 145.  Para Werner 
Foerster pode ter sido um slogan do ensino de Paulo sobre liberdade da lei. 
“Eksousia”, TDNT, 2:570.  “Há uma concordância geral de que estas palavras foram
citadas por Paulo, e que elas eram utilizadas em Corinto”.  Barrett, 144.
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premissa era: “todas as cousas me são lícitas”.   Na verdade, tal construção1

usualmente fazia parte de raciocínios cínicos, estóicos e gnósticos.  2

Alguns eruditos atribuem uma origem gnóstica a esta máxima, segundo a

qual, nenhuma ação do corpo físico tem efeito danoso sobre o destino da alma, visto

que o corpo do homem não tem significado permanente, e o que é feito através dele

não pode prejudicar a “alma imaterial”.   Com base neste dualismo, alguns irmãos de3

Corinto utilizavam seus corpos para desfrutarem gratificação sexual imoral.   Por4

conseguinte, “todas as cousas me são lícitas”, acabou se tornando uma “justificativa

ativa/especulativa”  para relações sexuais ilícitas.5

Na realidade, aqueles que defendiam o lema, faziam-no como justificativa

do pressuposto filosófico de que a liberdade humana é absoluta.   Através da6

Prior, 98.1

Hanz Conzelmann, 1 Corinthians, A Critical and Historical Commentary on2

the Bible (Philadelphia, PA: Fortress Press, 1975), 108.

Champlin, NTI, 4:86.  Para Conzelmann havia traços isolados de um3

gnosticismo em statu nascendi, de forma que os coríntios poderiam ser descritos
como “proto-gnósticos.  Ibid., 15.  Outros comentaristas também vêem nesta máxima
uma origem gnóstica, tais como: Barrett, 144; Champlin, NTI, 4:86; Héring, 46.

Brown, 380.4

Conzelmann, 108.5

O conceito de que os homens têm liberdade absoluta para agir foi6

primeiramente anunciada pela “serpente” a Eva no jardim do Éden, quando, em
oposição ao mandamento divino (Gn 2:17), ela declarou: “é certo que não morrereis.
Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos e, como
Deus, sereis conhecedores do bem e do mal” (Gn 3:4, 5).  Satanás teve êxito, porque
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expressão “mas nem todas convém”, Paulo advertiu os crentes coríntios, explicando

que o cristão tem uma liberdade limitada.   Esta se abstém do mal, restringindo-se1

apenas ao bem.  Na verdade, esta liberdade que renuncia ao mal é motivada pelo

amor, que por definição é um princípio ativo que promove somente o bem.   2

Os conselhos de Paulo aos coríntios são relevantes para a realidade da igreja

no tempo presente, pois tal como os coríntios, uma proporção considerável de

conseguiu persuadir Eva com a ilusão de que desobedecendo a Deus ela
experimentaria liberdade total.  Mas, após o pecado, a experiência com o sofrimento
(Gn 4:8) lhes mostrou o engano do tentador.

SDABC, 6:700.  Rm 14 é um exemplo de limitação da liberdade cristã.  O1

tema também aparece na carta de Paulo aos gálatas, onde ele diz que, “para a
liberdade foi que Cristo nos libertou” (Gl 5:1), mas isto “não significa que toda e
qualquer coisa seja conveniente ou aconselhável”.  Prior, 99.  “Há algumas coisas
que não são expressamente proibidas, mas cujos resultados são tais, que elas são
rejeitadas pelo crente”.  Leon Morris, I Coríntios, 79.  Antes de tomar uma decisão,
não é suficiente perguntar apenas se “uma determinada ação é permitida, mas
também se as conseqüências o são”.  Grosheide, 145.

Esta verdade é exarada pelas palavras de Cristo: “amai, porém, os vossos2

inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga” (Lc 6:35).  Como
corroboração do princípio, Jesus expõe o exemplo do próprio Deus, que “é benigno
até para com os ingratos e maus”.  Paulo expõe o mesmo princípio com a declaração:
“o amor não pratica o mal contra o próximo” (Rm 13:10).  Ellen G. White apresenta
a síntese do amor nestes termos: “a excelência e valor do puro amor consiste em sua
eficiência em fazer o bem, e nada mais do que o bem”.  Testimonies for the Church,
2:135.  Noutra aplicação deste princípio White, afirma: “O amor é um princípio
ativo; ele preserva o bem das outras pessoas continuamente perante nós”.  Ibid.,
5:124.  Por sua vez, Charles H. Dodd declara que “agápe (amor, ou caridade) é um
bem energético e beneficente que de modo algum pode ser impedido de fazer o bem
para o objeto amado.  A princípio, ele não é uma emoção ou afeição; basicamente, é
uma determinação ativa da vontade”.  Gospel and Law (Cambridge, Inglaterra: The
University Press, 1950), 42.  Ver também: SDABC, 7:952.  Ethelbert Stauffer afirma
que o amor é um fator de decisão e ação.  “Agápe”, em TDNT, 1:38, 44, 45.  



78

cristãos vive numa sociedade urbana regida por uma “nova moralidade”,  onde o1

sexo passou a ser a “panacéia universal para o vazio de seus habitantes”.2

Argumentos Paulinos Contra a Impureza 
Sexual em 1Co 6:12-20

Há evidências de que o grupo libertino servia-se de outro lema como apoio

às relações sexuais ilícitas: “os alimentos são para o estômago, e o estômago, para os

alimentos” (v. 13).  Possivelmente, eles argumentavam que havia um paralelismo

entre o uso do estômago para digerir os alimentos e os órgãos genitais para

gratificação própria,  e, visto que, por ocasião do advento de Cristo, o corpo com os3

seus órgãos será mesmo destruído,  não havia problema moral em utilizar o corpo4

para a satisfação dos desejos sexuais.

Há fortes indícios de que na base deste raciocínio jazia a noção dualístico-

grega de corpo perecível e alma imortal.   Paulo contra-argumenta com a concepção5

Metz, 301.1

Prior, 98.  Segundo Prior, uma das muitas pichações nos muros da cidade2

de Berkeley, CA, no fim dos anos 60, dizia, “o sexo liberta”.  Muitos cristãos em
Corinto estavam mantendo esta visão do sexo, mas pressionados por motivos
diferentes.  Ibid.

SDABC, 6:701.3

Richard C. H. Lenski, The Interpretation of St. Paul's First and Second4

Epistles to the Corinthians (Minneapolis, MN: Augsburg Publishing House, 1963),
258; Robertson, WPNT, 4:121.

Clarence T. Craig, “Exegesis of the First Epistle to the Corinthians, IB,5

10:74.
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vétero-testamentária de que o ser humano é uma unidade psicossomática indivisível.

Para tanto, ele utiliza a palavra “corpo”, no grego soma,  que também foi empregada1

pelos tradutores da LXX para verter diversas palavras hebraicas.   2

Assim, enquanto o estômago foi designado por Deus para digerir os

alimentos, devendo ter um suprimento regular para o seu funcionamento, o corpo não

foi criado para as relações sexuais ilícitas (grego porneia, 6:13), mas para o Senhor.3

Este é o primeiro argumento aplicado por Paulo contra as relações sexuais ilícitas

(6:13).4

No segundo argumento, Paulo faz referência à ressurreição de Cristo e à 

futura ressurreição dos justos (6:14), de modo que os redimidos irão ressuscitar pelo

poder de Deus.  Seus corpos serão imaculadamente puros e santos, conforme o corpo

glorificado de Cristo, e isto será realizado pelo poder de Deus.  Portanto, não é

Soma nunca denota uma entidade de carne separada de ossos, cabelos,1

tendões, etc.  É um termo que expressa a totalidade de um ser humano.  Friedrich B.
Baumgärtel, “Soma”, TDNT, 7:1.049.

 Não havia nenhum equivalente hebraico exclusivo ao grego soma. 2

Algumas palavras hebraicas que foram traduzidas na LXX por soma: (1) basar
(carne); (2) she’er (carne no verdadeiro sentido, relacionamento consangüíneo. 
Friedrich B. Baumgärtel, “Sarx”, TDNT, 7:105, 107, 108); (3) geviyah (corpo
humano, corpo de querubim, corpo de anjo, cadáver, animal); (4) gaw (costas); (5)
nevelah (cadáver de homem, cadáver de animal); (6) peger (cadáver humano,
cadáver de animal); (7) gufah (cadáver).  Baumgärtel, “Soma”, TDNT, 7:1.044, 1.045.

Ver 1Co 6:15; Ef 5:23, 29, 30.3

SDABC, 6:701.  Em 1Co 6:13-19 Paulo desenvolve seis argumentos contra4

as relações sexuais ilícitas.
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adequado que o corpo seja entregue para propósitos sexualmente impuros e para a

gratificação da concupiscência.   Conseqüentemente, para Paulo, a escatologia1

assume a forma transparente de regras imediatas para a conduta dos cristãos.2

Nos versos 13 e 14, Paulo fornece a prova factual de que as relações sexuais

ilícitas não se constituem em algo secundário ou não essencial, mas são inteiramente

contrárias a Cristo, a quem pertence o nosso corpo.   Nos versos 15 a 17, ele usa3

outro tipo de argumentação,  fundamentada no tema da unidade.  Esta é concretizada4

com a participação do crente no corpo de Cristo.   Ele continua a explorar este tema,5

fazendo outras aplicações a unidade conjugal, alicerçada em Gn 2:24, “por isso,

SDABC, 6:701.1

Conzelmann, 111.2

Lenski, 261.3

Nesta nova argumentação, a esperança escatológica é direcionada para o4

presente.  O resultado é que o crente participa, já, agora, do corpo de Cristo.
Conzelmann, 111.

Na metáfora dos vv. 15-17, Paulo avança em relação ao v. 13, onde é dito5

que o corpo do crente pertence a Cristo.  Robertson, WPNT, 4:122.  Nesta nova seção
(vv. 15-17), ele informa que o crente participa individualmente do corpo de Cristo,
antecipando a discussão do capítulo 12, onde ele amplia o tema (ver 1Co 12:27; Ef
1:22, 23; 4:12, 13, 15, 16).  SDABC, 6:701.  A implicação ética decorrente deste fato,
é que sendo Cristo a cabeça do corpo, ou seja o cabeça da igreja, nós, como seus
membros, necessitamos nos submeter à orientação moral, que Ele, a cabeça, nos
prescreve.  Lenski, 262.  Ver: Champlin, NTI, 4:89.  Possivelmente, a unidade do
crente com Cristo seja a idéia central na argumentação paulina contra a impureza
sexual, visto que esta atitude quebra a ligação espiritual entre ambos.  Robertson,
WPNT, 4:122.
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deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne”,1

em contraposição à  totalmente inadequada unidade com a meretriz, do grego porne,

pois, quando se une com ela, o crente comete um ato gravíssimo,  “separando-se da

participação do corpo de Cristo”.  2

No terceiro argumento contra as relações sexuais ilícitas, Paulo defende que,

pelo fato de os cristãos estarem ligados a Cristo, como membros do Seu corpo, é

inaceitável tomar estes membros e maculá-los pela imoralidade (vv. 15-17). Cristo é

puro, e em virtude dos Seus seguidores desfrutarem de íntima união com Ele,

recebem a comissão de serem puros como Ele o é.  Aqueles que esperam encontrá-Lo 

no Seu segundo advento continuarão a se esforçar em preservar esta pureza.3

Nesta seção (vv. 15-17), Paulo utiliza Gn 2:24, citando-o conforme a versão1

da LXX, que introduziu a palavra “dois”.  Craig, IB, 10:74.  Nesta aplicação (v. 16), a
expressão “serão os dois uma só carne” significa o ato sexual.  Por isto qualquer
homem que se une a uma prostituta, torna-se, por este ato, um com ela.  Uma parcela
de irmãos coríntios não havia percebido a frouxidão dos seus padrões sexuais.  No v.
15, Paulo emprega uma declaração categórica para combater a imoralidade destes
irmãos, que solicitavam os préstimos de prostitutas: “absolutamente, não”, no grego
me genoito, um aoristo optativo de desejo, que literalmente diz, “isto não pode
ocorrer”.  Lenski, 262.

Craig, IB, 10:74.  Este é o âmago da crítica de Paulo à imoralidade sexual2

dos irmãos coríntios, porque o relacionamento pessoal com Deus, através de Cristo,
era seriamente afetado por esta auto-indulgência.  Ibid. 

SDABC, 6:702.  Ver também 1Jo 3:3.3
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Antes de iniciar seu quarto argumento, Paulo admoesta: “fugi da impureza”

(v. 18).   A forma phéughete é presente do imperativo.   Por conseguinte, a tradução1 2

“fazei vosso hábito fugir” também se harmonizaria com o original.  3

A referência do apóstolo a “aquele” (v. 18), pronome demonstrativo grego

hó,  revela que algum membro do sexo masculino tinha um duplo padrão de conduta,4

envolvendo-se com prostitutas.  Todavia, o verdadeiro problema era uma “intimidade

sem objetivo, e uma comunhão sem compromisso”,  o que, naturalmente estava fora5

do padrão bíblico que reserva o sexo para o casamento.  6

No quarto argumento contra a impureza sexual, Paulo informa que nenhum

pecado corrompe tanto a pessoa como as relações sexuais ilícitas, porque, ao

A condenação paulina da imoralidade em Corinto parece ter sido tomada da1

máxima judaica, que descreve as relações sexuais ilícitas como o pecado mais
horrendo (Pv 6:24).  Conzelmann, 112.

Observe-se a firmeza do assíndeto sem conetivos, denotando ação habitual.2

Robertson, WPNT, 4:122.

Leon Morris, I Coríntios, 82.3

Bauer, ver “Hó”.4

Prior, 105.5

As relações sexuais ilícitas são particularmente aborrecíveis porque6

interferem na beleza e no simbolismo da unidade matrimonial.  Deus estipulou que o
casamento se constituísse numa união vitalícia entre um homem e uma mulher, que
ninguém pode interromper (ver Gn 2:23, 24; Rm 7:2, 3), sendo que esta união
representa a ligação entre Cristo e a Sua igreja (ver Ef 5:25-32; Mt 5:28-32; 19:5-9).
SDABC, 6:703.
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contrário dos demais,  neste pecado o corpo é utilizado como agente direto do delito1

(v. 18).  Daí, a necessidade imperiosa de afastar-se completamente dele.   De maneira2

que o conselho “fugi da impureza”, também é apropriado para o presente tempo.  A

este respeito, Champlin lembra que:

O encontro com situações que provocam a tentação inevitavelmente leva 
à queda.  Isso nos mostra quão sábio é evitar os filmes perversos, a 
literatura sensual, as produções teatrais, etc., porquanto tais coisas e 
espetáculos aguçam um apetite que inevitavelmente conduz à queda.  E 
temos aqui, por semelhante modo, um poderoso argumento contra os 
contactos e carícias durante o namoro e o noivado, bem como os 
contactos sociais por demais íntimos com outros, numa sociedade onde 
os padrões morais são frouxos.3

Há uma interligação entre os vv. 17 e 19, com uma alteração no conteúdo.

No v. 17, a questão é o corpo espiritual de Cristo; no v. 19, é o corpo terrestre do

crente, servindo de habitação para o Espírito Santo.  O ponto em comum nos dois

versos é o tema da santidade, que inclui a pureza sexual.4

No v. 19, Paulo expõe seu quinto argumento contra a impureza sexual. 

Aqui, o apóstolo comunica que os corpos dos crentes, em virtude de serem santuários

sagrados do Espírito Santo, precisam ser mantidos livres de qualquer pecado,

O efeito mais imediato de pecados, tais como o roubo, a falsidade, a cobiça,1

está na mente, mas a impureza afeta diretamente o corpo.  Embora a bebida e a
glutonaria sejam pecados cometidos contra o corpo, eles são introduzidos de fora do
corpo.  Ibid.

Ibid.2

Champlin, NTI, 4:89.3

Conzelmann, 112.4
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particularmente, da imoralidade sexual.  Por ser o corpo membro de Cristo (v. 15) e

templo do Espírito Santo, cada pecado cometido contra o corpo é também um pecado

contra o Criador e contra o Espírito Santo.1

Paulo enuncia o sexto e último argumento contra o pecado da impureza

sexual  através da frase “não sois de vós mesmos” (v. 19).  Em razão de o crente (1)

pertencer a Deus, (2) ser parte do corpo de Cristo, (3) formar uma unidade espiritual

com Deus, (4) ser templo do Espírito Santo, ele não tem o direito de usar os seus

dons de maneira autônoma e independente, porque ele (5) não pertence a si mesmo.  2

O cristão precisa viver física, mental e espiritualmente da maneira como Deus

orienta, tendo como ideal glorificar o Seu nome, e não a gratificação dos seus desejos

carnais. A pessoa convertida é, na verdade, um escravo voluntário de Jesus Cristo,3

que vive para agradar o seu Mestre.4

SDABC, 6:703.1

Leon Morris, I Coríntios, 83.2

Ver Rm 1:1; 6:18.3

SDABC, 6:703.4
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O Argumento da Cruz como Motivação Ética

Paulo fora informado, através da “casa de Cloé” (1Co 1:11), sobre os sérios

problemas que afetavam os membros da igreja de Corinto.  Sua reação foi expressa

na carta que lhes enviou, com conselhos, argumentações e apelos à mudança.

Logicamente, ele esperava que eles reagissem positivamente, renunciando às práticas

libertinas.

Embora Paulo estivesse investido de autoridade apostólica (1:1; 4:1; 9:1-27),

e a despeito de ele próprio haver evangelizado aqueles para quem agora escrevia

(4:14, 15), e, mesmo depois de apresentar seis fortes argumentos, que expunham

claramente a natureza do engano por eles cometido, ele não tinha poder em si mesmo

para obrigar os transgressores a mudar de conduta.  Do que ou de quem iria ele se

valer para conseguir tal mudança?

O apóstolo não condenou os coríntios apelando para o mandamento “não

adulterarás” (Êx 20:14), porque tal argumento não os  impressionaria, visto que eles

denominariam a relação com uma prostituta como fornicação, não como adultério.  1

O apóstolo valeu-se de outro argumento: o amor de Deus, revelado pela morte de

Jesus Cristo na cruz como um resgate (6:20).     2

Grosheide, 147.1

A expressão “comprados por preço” em 1Co 6:20 é a base da declaração de2

que não pertencemos a nós mesmos, e se refere ao nosso resgate, operado pela
redenção de Cristo na cruz do Calvário.  SDABC, 6:703; Conzelmann, 113.  Dessa
maneira, Cristo liberta os homens dos seus pecados, rompendo o domínio das forças
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Obviamente, o apóstolo aguardava uma resposta que brotasse da

contemplação do amor de Deus.  Por conseguinte, o desafio ético de Paulo aos

coríntios a uma mudança de conduta, não se fundamentou nem na lei, nem em

ameaças de punições escatológicas.  Ao contrário, ele lhes incentivou a que se

voltassem para o sacrifício de Deus.  Assim, o seu convite “alcança a cruz de Cristo,

o coração real do evangelho, e lá ele pôde concluir o seu apelo”.1

Argumentos Paulinos em I Co 7:1, 2 
Contra a Impureza Sexual

Em 1Co 7:1, 2, Paulo começa a lidar com as questões específicas contidas

na carta recebida de Corinto.  Nesta seção, o apóstolo trata dos excessos da

licenciosidade e do legalismo, da libertinagem e do ascetismo.   Possivelmente, as2

questões levantadas pelos coríntios tenham sido: o casamento é obrigatório?  O

celibato é obrigatório?  O celibato é preferível ao matrimônio?3

Em 1Co 7:1 “não toque mulher” é um eufemismo para relações sexuais no

casamento (Gn 20:6; Pv 6:29).  Cumpre salientar que a preferência celibatária

malignas.  Champlin, NTI, 4:91.  William F. Orr, e James A. Walther, I Corinthians,
Anchor Bible (Garden City, NY: Doubleday, 1976) 32:200, divergem da
interpretação tradicional, postulando que é mais natural concluir que o “preço” seja
uma antítese do montante pago pelos favores de uma prostituta, constituindo-se numa
parte do argumento paulino. 

Lenski, 267.1

Prior, 121.2

Champlin, NTI, 4:94.3
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assumida por Paulo era estranha ao Judaísmo no qual fora criado.  Tampouco

corresponde ao VT, pois especificamente a frase de Gn 2:18, “não é bom que o

homem esteja só”, traz o oposto da orientação apostólica.  O anelo pelo celibato,

oposto ao Judaísmo, mas sem ser de origem grega, é compreensível à luz de “todas as

cousas me são lícitas”,  e da expectativa escatológica de Paulo, que previa dias1

difíceis para os cristãos (1Co 7:28-31).

Como evidência de que a preferência paulina pelo celibato não implicava

em desprezo ao casamento, veja-se que o adjetivo “bom” no v:1, grego kalón, está

qualificando o estado civil de solteiro.  Paulo não diz que esta condição era errada,

mas boa.   Kalón não significa “bom” ou “admirável” num sentido moral, pois, mais2

adiante Paulo informa que o celibato é um dom da graça (v. 7); não é uma questão de

esforço ou mérito,  mas de interesse.3

“Por causa da impureza” (v. 2).  Conforme Gn 1:28, um dos propósitos do

sexo no casamento é a procriação.  O outro, delimitado por Gn 2:24, “serão uma só

Barrett, 154-155.1

Qualquer um poderia ter uma visão unilateral do ensino paulino sobre o2

casamento se ficasse apenas nesta seção.  Lembre-se de que uma das características
dos heréticos era proibir o casamento (1Tm 4:3).  Paulo se serve do casamento como
metáfora de nosso relacionamento com Cristo (2Co 11:2; Rm 7:4; Ef 5:28-33).  Paulo
não está se opondo ao casamento, ele está apenas argumentando que o celibato pode
ser bom em certas circunstâncias.  Robertson, WPNT, 4:124.

Héring, 49.3
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carne”, visa promover a unidade do casal.  Em 1Co 7:2, Paulo acrescenta uma

terceira razão: “por causa da impureza”.1

O plural grego porneias aponta para diversos casos de impureza sexual.   No2

contexto imediato de Paulo porneia pode ser relação incestuosa (1Co 5:1) ou

relações com uma prostituta (1Co 6:15-18).  Assim, que, segundo o apóstolo, o

casamento é uma opção legítima para aqueles que não se dominam  (7:9), ajudando-

os a não incorrer em qualquer dos desvios sexuais caracterizados por porneia.

“Cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido”

(v. 2).  Os dois acusativos “sua própria esposa” e “seu próprio marido” 

apontam claramente para a “monogamia” (Mt 19:3-9),  como única opção cristã3

válida para o exercício do sexo. 

Ainda em relação ao tema, Paulo expressa em 1Co 7:1, 2 apenas duas

alternativas recomendadas aos cristãos: ou castidade pré ou extra-marital para

solteiros e viúvos (7:8, 9), ou casamento monogâmico.  Esta diretriz paulina permite

inferir que, possivelmente, o irmão envolvido com prostitutas (6:15, 16) fosse um

jovem solteiro do sexo masculino (6:18). 

Ver: Robertson, WPNT, 4:124.1

Grosheide, 155.2

Lenski, 274.  Prior, também reconhece nestas expressões uma alusão à3

monogamia, 122.
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1Co 6:9; Ap 22:15 e o Perigo das Relações 
Sexuais Pré-maritais

Em 1Co 6:1-11 Paulo censura o litígio entre os cristãos da igreja de Corinto. 

Para destacar o perigo das questões discutidas, o apóstolo afirma: “Ou não sabeis que

os injustos não herdarão o reino de Deus?  Não vos enganeis: nem impuros, nem

idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas... herdarão o reino de

Deus” (1Co 6:9, 10).  Por sua vez, o apóstolo João registrou as palavras de Jesus em

Ap 22:15, “Fora [da “cidade”] ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos,

os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira”.  Com expressões diferentes,

Paulo e João transmitem a funesta notícia de que aquela classe de pecadores estará

para sempre perdida.1

“Impuros” (pórnoi) é um “termo geral que abrange todas as formas de

pecado sexual”,  inclusive relações sexuais pré-maritais.   O perigo das relações2 3

sexuais antes do casamento reside neste ponto: se não abandonadas, podem impedir a

salvação dos seus praticantes.

Ap 21:8 declara que o destino dos “impuros” (pórnoi), entre outros1

pecadores ali mencionados, será o “lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a
segunda morte”.

Leon Morris, I Coríntios, 77.  Ver também: Champlin, NTI, 4:83; Hauck, e2

Schulz, “Porneia”, 6:593.

Ver pp. 72-73, acima.3
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Sumário e Conclusões

As Escrituras Sagradas introduzem a sexualidade humana na narrativa

inicial da criação em Gênesis 1 e 2.  Estudos recentes, como o que foi empreendido

por Jeffrey J. Niehaus, confirmaram que estes dois capítulos históricos foram

estruturados na forma de concerto.  A expressão hebraica heqim berith (Gn 6:18; 9:9,

11, 17), melhor traduzida por “confirmação do concerto”, parece ratificar a estrutura

pactual do relato da criação, enquanto Ml 2:10-16 homologa a instituição

matrimonial de Gn 2:24 como um concerto divino-humano, cuja principal

conseqüência é sua aplicabilidade universal.

Gênesis 1 e 2 esboça a perspectiva original do sexo, como: (1) uma

atividade a ser precedida por um juramento de fidelidade e solidariedade, (2) uma

relação exclusiva do concerto matrimonial, (3) embasada em amor, (4)  que

reconhece a legitimidade do prazer sexual como privilégio da união conjugal

monogâmica, (5) e a legitimidade da procriação, (6) cumprindo a estipulação divina

de formar uma sociedade humana, (7) que através da relação marido-mulher reflita a

imagem de Deus.

O mandamento “não adulterarás” (Êx 20:14), cuja abrangência foi ampliada

pela declaração de Jesus Cristo “qualquer que olhar para uma mulher com intenção

impura, no coração, já adulterou com ela” (Mt 5:28), evidentemente inclui, não

apenas o adultério, mas impurezas sexuais de quaisquer espécies, inclusive as

relações sexuais pré-maritais.  Por sua vez, as prescrições do concerto em Êx 22:16,
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17 e Dt 22:28, 29 reafirmam a lei geral que requer abstinência sexual pré-conjugal e

insistem na necessidade de formalização do casamento, como conseqüência das

relações pré-maritais.

Jesus, em Mt 19:3-6, menciona Gn 1:1, 27 e 2:24 em Sua resposta aos

fariseus sobre a questão do divórcio.  Através da declaração: “o que Deus ajuntou não

o separe o homem” (Mt 19:6), Ele deliberadamente, além de confirmar a

indissolubilidade da união monogâmica, restringe prazer sexual e/ou  procriação aos

limites do casamento.  A bem da verdade, não é necessário que prazer sexual e

intenção de procriação estejam presentes em cada relação sexual de um casal.  O

encontro íntimo que vise apenas à gratificação dos cônjuges é legítimo (1Co 7:5),

como também é legítimo o encontro sexual que, além do prazer mútuo, vise à

procriação.  A ilegitimidade das relações pré-maritais, à luz do ensino de Cristo em

Mt 19:6, encontra-se na apropriação indevida do prazer sexual, uma vez que este é

um bem exclusivo do concerto matrimonial.

Porneia foi a palavra grega utilizada na LXX e no NT para traduzir vários

desvios sexuais, inclusive as relações pré-maritais (Dt 22:21).  A inconveniência das

relações sexuais ilícitas (porneia) não foi demonstrada apenas pela recomendação

aos cristãos gentios de se absterem delas (At 15:20), mas, também, porque sua prática

retira o direito à participação futura da herança do “reino de Deus” (1Co 6:9; Ap

22:15).
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Em Corinto havia um grupo de irmãos que, partindo de pressupostos

filosóficos não cristãos, procuravam justificar o seu envolvimento sexual com

prostitutas.  Paulo reage, através de sua carta (1Co 6:12-20), desenvolvendo seis

argumentos consistentes contra este tipo de porneia.  No v. 20, Paulo desvenda

àqueles irmãos a principal motivação espiritual para uma mudança de conduta

pecaminosa: a contemplação do amor de Deus, revelado no resgate provido por

Cristo na cruz.  Por sua vez, a recomendação paulina do casamento monogâmico

(1Co 7:1, 2), como solução contra a impureza, ratifica o ensino geral das Escrituras

de que o sexo é uma atividade exclusiva do matrimônio.

Em suma, o testemunho das Escrituras Sagradas inviabiliza o

relacionamento sexual pré-marital porque: (1) falta-lhe a dimensão de aliança

matrimonial, que requer uma ligação permanente e indissolúvel, como condição

prévia para a efetivação das relações; (2) trata-se de uma apropriação indevida do

privilégio da gratificação sexual, uma vez que este é um bem exclusivo do concerto

matrimonial; (3) é uma iniciativa hedonística que, via de regra, é consumada sem

considerar as conseqüências da relação causa-efeito, o que a torna uma atitude

irresponsável; (4) há uma utilização imprópria da relação físico-sexual em

detrimento dos fatores psicológico e espiritual, elementos igualmente constituintes e

inalienáveis do pacto conjugal; (5) como um ato isolado, ou uma série de atos

sexuais, a provisoriedade do sexo pré-marital coisifica a pessoa humana e afeta a sua

integridade porque a torna um meio para obtenção de prazer, não havendo
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comunhão, compromisso, nem o dar, só o receber; (6) nenhum jovem tem certeza de

que se casará com sua(seu) namorada(o) ou noiva(o), afinal, até mesmo no dia

marcado para a cerimônia pode haver uma desistência e o casamento vir a não se

realizar.  A decisão de esperar é uma questão de fé baseada no princípio bíblico de

que o sexo é o sinal-juramento do concerto matrimonial e foi reservado por Deus

apenas para a união monogâmica e indissolúvel.  Em termos gerais, esta é uma

síntese da orientação da Bíblia que reserva o sexo como atividade exclusiva do

matrimônio.



CAPÍTULO II

BREVE RESENHA HISTÓRICA DA ÉTICA SEXUAL 
PARA SOLTEIROS

O testemunho geral da Bíblia, conforme analisado no capítulo anterior do

presente trabalho, restringe as relações sexuais para os limites do casamento

monogâmico.  Contudo, alguns segmentos católicos e protestantes contemporâneos

tem procurado justificar teologicamente certas situações do sexo pré-marital.   A1

despeito desta tendência atual generalizante, a posição tradicional a favor da

abstinência sexual até o casamento continua a ser defendida por católicos e

protestantes conservadores.2

Como exemplo, menciona-se o teólogo católico Philip S. Keane, Sexual1

Morality (New York: Paulist Press, 1977), 107.  Entre protestantes que reconhecem a
validade do sexo pré-marital mencionam-se: Countryman, 264; Richard F. Hettlinger,
Living with Sex (New York: The Seabury Press, 1966), 126; John  A. T. Robinson,
Um Deus diferente (Lisboa: Livraria Morais, 1967), 151-152; Monica Furlong, “Sex
Before Marriage”, em Sexuality and the Sacred, eds. James B. Nelson, e Sandra P.
Longfellow (Louisville, KY: Westminster, 1994), 262-263; Charles M. Shelton, 
Adolescent Spirituality (New York: Crossroad, 1995), 267-269.

Alguns representantes católicos partidários da abstinência sexual pré-2

marital: Bernhard Häring, A lei de Cristo, 3 vols. (São Paulo: Herder, 1961), 3:579-
580; Ronald Lawler, Joseph Boyle, e William E. May, Catholic Sexual Ethics
(Huntington, WV: Our Sunday Visitor, 1985), 177-187; López, 95-128; João Mohana,
 A vida sexual dos solteiros e casados (São Paulo: Edições Loyola, 1994), 94-95.  Do
lado protestante destacam-se: Feucht, ed., 110, 170; Helmut Thielike, The Ethics of
Sex (Nova Iorque: Harper & Row, 1964), 201-202; Mace, 130-131; Kubo, 48-56;
Clive S. Lewis, Cristianismo puro e simples (São Paulo: Aliança Bíblica

94



95

Ao longo deste capítulo, pretende-se investigar a questão da ética sexual na

história, na filosofia, na religião e na cultura em geral, a fim de se identificar as

causas que influenciaram a atual postura favorável às relações sexuais pré-maritais. 

Inicialmente, será analisado o tema nas culturas pré-cristãs da Grécia e Roma, para

depois avançar pelo Catolicismo da Idade Média, Reforma do século XVI, Revolução

Francesa, tendências filosóficas dos séculos XVIII e XIX, a liberação sexual européia

e americana e a sensualização da cultura brasileira.

Ética Sexual Pré-Cristã Grega e Romana

Principalmente três culturas: a grega, a romana e a hebraica exerceram uma

influência marcante na formação do pensamento e nos costumes da sociedade cristã

ocidental.  Os gregos tiveram sua parcela de participação através da filosofia, os

romanos pelo direito e os hebreus pela religião judaico-cristã.

Grécia

Os gregos toleravam o sexo pré-marital, especialmente entre rapazes e

prostitutas.  Isto se devia ao fato de os gregos encararem o intercurso sexual como

algo natural, necessário e justificável, como o comer e o beber.   Com Platão (c. 427-1

347 a.C.), a ética sexual tornou-se mais rígida.  O filósofo menciona as aves e os

Universitária do Brasil, 1985), 53-54; Marva J. Dawn, Sexual Character (Grand
Rapids, MI: Eerdmans, 1993), 157; Stafford, Vale a pena esperar, 27-28; Dobson,
Life on the Edge, 87-141, 283-284.

Hauck, e Schulz, “Porneia”, TDNT, 6:582.1
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animais como modelo para os homens.  Conforme o filósofo, elas permaneciam

virgens até a época da procriação sem se acasalarem.  1

Com Epicuro (c. 342-270 A.C.), tem início a moral voltada para o desfruto

do prazer: “Chamamos ao prazer princípio e fim da vida feliz.  Com efeito, sabemos

que é o primeiro bem, o bem inato, e que dele derivamos toda escolha ou recusa e

chegamos a ele valorizando todo bem com critério do efeito que nos produz”.  2

Por sua vez, o Estoicismo condenava o adultério e o sexo extra-marital para

as pessoas casadas.  Na verdade, ele classificava como ilícito qualquer intercurso

sexual fora do casamento.3

Assim, partindo de uma concepção liberal em relação ao sexo extra e pré-

marital nos tempos homéricos, com Platão, inicia-se uma nova elaboração da ética.

Desde então, o sexo passa a ser visto como uma atividade do casamento.  A seguir,

houve uma reação liberal, através do Hedonismo Epicurista.  Posteriormente, o

Epicurismo foi contraposto pelo Estoicismo.  Contudo, prevaleceu a influência da

ética platônica, embasada no dualismo corpo-alma,  na qual sobressai a visão4

negativa 

Plato, Laws VIII.840 (GBWW, 7:737-738).1

Epicuro, “Antologia de Textos de Epicuro”, em Os pensadores, 5:25.2

O que inclui, naturalmente, o sexo pré-conjugal.  Ver: Hauck, e Schulz,3

“Porneia”,  TDNT, 6:583.

Plato, Phaedrus 245 (GBWW, 7:124); Laws X.896 (GBWW, 7:764).4
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do corpo,  especialmente o instinto sexual que dele deriva.   O pensamento de Platão1 2

alcançou o século XX mediante uma reelaboração da teologia católica.

Roma

Na cultura romana dos séculos II e I a.C., os rapazes gozaram de um período

de liberdade sexual entre a puberdade e o casamento.  Eles podiam freqüentar

prostitutas e relacionarem-se com amantes, contudo, às meninas, tais concessões

eram vetadas.  Elas deveriam permanecer virgens até o casamento.  No I século d.C.,

a moral reformadora confinou o sexo ao casamento, inclusive para os rapazes.3

A Restrição do Sexo à Procriação

A partir do II século d.C., houve um distanciamento paulatino e progressivo

do padrão bíblico referente à ética sexual, através da escolha preferencial do

ascetismo e do celibato, em detrimento do matrimônio.  Começando com os Pais da

Igreja, esta mudança se fortaleceu com o advento do monasticismo, consolidando-se,

finalmente, nas decisões conciliares da igreja.

Devem-se buscar na gênese deste processo histórico, as causas

determinantes que fixaram a geração de filhos como a única justificativa válida para

o intercurso sexual no casamento.  Paralelamente, se consolidava uma verdadeira

Idem, Phaedrus 250 (GBWW, 7:126); Gorgias 493 (GBWW, 7:276).1

Idem, Laws IX.863 (GBWW, 7:748); Laws VI.782-783 (GBWW 7:712).2

Paul Veyne, “O Império Romano”, em HVP, 1:37-38.3
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ojeriza contra o ato sexual.  Entre outros fatores, foi esta espécie de “ódio ao

prazer”,  que desencadeou a Revolução Sexual do século XX, contra o “antigo1

consenso”, sistematizado por Agostinho, e que perdurou por “cerca de mil e

quinhentos anos”.2

Os Pais da Igreja

Na  perspectiva católica, a mudança de atitudes, expressa pelos escritores

cristãos dos primeiros séculos, deve ser examinada no contexto em que foram

escritas: “eles estavam bem conscientes de que os ensinos do Novo Testamento sobre

casamento, virgindade, e castidade eram radicalmente opostos aos padrões e práticas

do mundo pagão”.3

O dualismo grego (alma-corpo) passou a influenciar diretamente na

elaboração da ética sexual cristã, devido à pressuposta problemática de um corpo

material e inferior à alma.  Isto é evidenciado claramente por Justino (c.100-165) na

Primeira Apologia, onde trata da continência dos cristãos: “se nós nos casamos, é

somente para gerarmos filhos; ou se declinamos do casamento, nós vivemos em

continência”.   4

Ranke-Heinemann, 297.1

Stafford, The Sexual Christian, 13.2

Lawler, et al, 32.3

Justino, The First Apology XXIX (ANF, 1:172).4
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Em A Plea for the Christians (c. 177), Atenágoras informa que os cristãos se

casavam com o “único propósito de gerar filhos”.  A seguir, ele menciona os cristãos

celibatários: “você encontraria muitos entre nós, tanto homens quanto mulheres,

envelhecendo sem se casarem, na esperança de uma vida de comunhão mais íntima

com Deus”.1

A crescente tendência de exaltação do estado virginal acima do matrimonial

pode ser percebida em Gregório de Nissa (c. 330-c. 395).  Ele via “o chamado da

Virgindade” como “uma porta de entrada para uma vida mais santa”.   Foi ele quem2

definidamente classificou o sexo como pecado: “o casamento foi instituído a fim de

compensar a condenação à morte”.  Gregório também afirmou que, entre as coisas

inconvenientes, “o casamento, conforme sugerido em nosso discurso, é a primeira

coisa a ser deixada”, devendo também haver a renúncia de  “todas as coisas

vergonhosas feitas em secreto”.  3

Para Agostinho (354-430), o adultério e a fornicação “constituem-se em

pecado mortal”, enquanto o ato sexual entre marido e mulher praticado com a

“finalidade de satisfazer a concupiscência” constitui-se em culpa “venial”.  A relação

Atenágoras, A Plea for the Christians XXXIII (ANF, 2:146).1

Gregório de Nissa, On Virginity Intr. (NPNF, 5:343).2

Ibid., On Virginity XII (NPNF, 5:358-359).3
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sexual entre marido e mulher só não era pecado quando seu objetivo era “gerar

filhos”.1

O celibato perpétuo, para Agostinho, é o estado preferível: “não dizemos

que o casamento seja pecado, mas colocamos o seu bem abaixo da virgindade e

abaixo da continência das viúvas”.   Um dos méritos da virgindade é que os seus2

praticantes “querem ser santos no corpo e na alma”.   Conseqüentemente, receberão3

uma recompensa superior na eternidade, porque, da mesma maneira em que as

estrelas diferem em glória, “a virgindade brilhará em primeiro lugar, depois a

castidade conjugal, e depois a santa viuvez”.4

Como simpatizante confesso do Neoplatonismo,  Agostinho deixou-se5

influenciar por esta corrente filosófica, o que, naturalmente contribuiu para moldar a

sua rígida ética sexual, calcada no dualismo grego de corpo perecível e alma imortal.

Agostinho, Del bien del matrimonio VI.6 (OSA, 12:55-57).1

Idem, Sobre la santa virgindad XXI.21, XXII.22 (OSA, 12:167-169).2

Ibid., XXII.22 (OSA, 12:169).3

Idem, Sermons on New-Testament Lessons LXXXII.3 (NPNF, 6:505).4

Em The City of God IX.10 (NPNF, 2:171) Agostinho discute a relação5

corpo X imortalidade da alma.  Nesta obra ele também menciona o filósofo
neoplatonista Plotino.  A referência a Plotino serve para confirmar a influência do
Neoplatonismo em Agostinho.  Outra evidência de sua ligação com esta escola
filosófica encontra-se também em The City of God XXII.27 (NPNF, 2:506).  Ver
também: Schaff, HCC, 2:96-101.
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Assim, depois da morte dos apóstolos, iniciou-se um paulatino

distanciamento da perspectiva bíblica sobre a legitimidade da atividade sexual no

casamento.  Isto ocorreu por causa da assimilação do dualismo grego corpo X alma,1

e do Estoicismo pelos Pais da Igreja.   Como resultado, o corpo passou a ser2

depreciado, simplesmente pelo fato de ser o meio da expressão sexual.   Esta3

concepção negativa em relação ao corpo, conduziu à posição extrema de que o sexo é

uma atitude pecaminosa, originada após a queda.   Por ser pecaminoso, seu exercício4

Ver: Irineu, Against Heresies II.XXXIII.4 (ANF, 1:410); Orígenes, Origen1

de Principiis IV.I.36 (ANF, 4:381); Gregório de Nissa em On the Making of Man
XVII.2 (NPNF, vol. 5) divide sua explanação em 30 partes.  Sete partes tem em seus
subtítulos menção à alma ou ao corpo, ou a ambos, o que confirma a dependência da
sua argumentação do dualismo grego de alma-corpo; Agostinho, Del bien del
matrimonio VIII.8 (OSA, 12:61).  Ver em The City of God VI.12 (NPNF, 2:121),
conteúdos adicionais sobre imortalidade da alma.  É significativo que, nesta citação
possa se perceber a seqüência de três doutrinas católicas intimamente interligadas:
imortalidade da alma, celibato e salvação pelas obras.  É o resultado da assimilação
da filosofia dualística dos gregos para a ética sexual, interpretação da Bíblia e,
especialmente, para o equivocado sistema de salvação independente de Deus.

Ver: Jerônimo, Against Jovinianus I.49 (NPNF, 6:385-386).2

Como exemplo, Justino menciona o caso de um jovem cristão que solicitara3

a permissão de Félix, governador em Alexandria, para que através de uma
intervenção cirúrgica se tornasse “eunuco”, o que não lhe foi outorgado.  Justino, The
First Apology XXIX (ANF, 1:172).  Ver também: Clemente de Alexandria, Stromata
II.XXIII (ANF, 2:377-378); Orígenes, Origen de Principiis III.IV.1 (ANF, 4:337);
Agostinho, On Lying 10 (NPNF, 3:463).

Ver: Gregório de Nissa, On Virginity XII (NPNF, 5:358-359).4
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no casamento, teria sido permitido apenas como um meio para procriação.   Tal1

postura conduziu à exaltação do celibato em detrimento do casamento.2

Os Concílios da Igreja

A noção dos Pais da Igreja de que a atividade sexual no casamento sem a

intenção de procriação é pecaminosa começou a ser normatizada pelas decisões

conciliares.  O sínodo de Elvira (306) foi o primeiro a requerer a abstinência sexual

no casamento de bispos, padres e diáconos.   O sínodo romano (402) exigiu que3

bispos, padres e diáconos fossem solteiros.   A despeito da exigência, diversos4

clérigos continuaram a se casar, de modo que o segundo concílio de Latrão (1139)

determinou que o casamento de um clérigo, contraído após a ordenação fosse

inválido.   Ainda assim, havia padres que descumpriam a lei, casando-se5

secretamente.   O problema foi defrontado pelo concílio de Trento (1545-1563), que6

exigiu de todas as pessoas a oficialização do casamento na presença de um pastor e

Ver: Atenágoras, A Plea for the Christians XXXIII (ANF, 2:146);1

Agostinho, Del pecado original II.XXXVIII.43 (OSA, 6:449).

Ver: Justin, Justin's Hortatory Address to the Greeks (ANF, 1:273-289).2

Cânon 33 do referido Sínodo.  Ver: Hefele, 1:238-239.3

Cânon 3.  Ver também: Cânon 13.4

H. J. Schroeder, Canons e Decrees of the Council of Trent (St. Louis, MO:5

B. Herder Book Co., 1960), 184.

Ranke-Heinemann, 123.6
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de duas ou três testemunhas.  Este mesmo Concílio decretou: “se alguém diz que o

casamento é melhor do que a virgindade ou o celibato, e que é melhor e mais feliz

estar unido em matrimônio do que permanecer em virgindade ou celibato, seja

anátema”.1

Pelo menos dois enganos foram cometidos nas decisões conciliares: (1)

desconsideração da orientação bíblica de que o celibato se constitui num dom

específico de Deus (1Co 7:7; Mt 19:11), isto é, uma obrigação não imposta, seja aos

membros ou aos oficiais da igreja, e (2) desconsideração à orientação de Gn 2:24,

onde o desfruto de prazer sexual no casamento foi solenemente prescrito por Deus,

antes da queda, não estando, portanto, ligado ao pecado.   2

Tomás de Aquino

No que tange a ética sexual, Aquino (1225-1274) manteve a tradição

católica.  Mais estrito que Agostinho,  Aquino diz: “praticar êsse acto [sexual] só por3

prazer, apesar de ser no regime do matrimónio e de não se desejar outra mulher senão

a legítima, é pecado venial”.   Já para Agostinho, o intercurso visando à procriação4

Ibid., 182.1

Ver pp.    , acima. [estudo sobre “serão uma só carne” (Gn 2:24)]2

Ver: Tomás de Aquino, Do matrimónio.  Suma teológica.  Suplemento da3

terceira parte, questões 41-68 (São Paulo: Linográfica Editora, 1960), 177, 193. 
Nestas duas páginas, Aquino faz referência a obra agostiniana O bem conjugal.

Ibid., 27.4
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estava isento de pecado.  Tomás de Aquino foi o elo de ligação entre os Pais da Igreja

e a idade contemporânea.  Tornou-se um compêndio obrigatório para todos os

estudantes de filosofia e teologia a partir de 1879, com a bula Aeterni Patris de Leão

XIII.1

É evidente que nesta fase histórica compreendida pela Idade Média, o sexo

pré-marital era uma possibilidade impensável.  Contudo, lenta foi a reação à

equivocada ética sexual da igreja, que através de Aquino fixou a pecaminosidade das

relações sexuais no casamento.  Começando com o Renascimento, depois com a

Reforma, a seguir com a filosofia racionalista e seu fruto colhido na Revolução

Francesa, chega-se ao século XIX, onde floresceram filosofias e ideologias ateístas,

que promoveram a Revolução Sexual do século XX.

Tentativas de Restauração do Conceito 
Bíblico de Sexo

As primeiras iniciativas no sentido de questionar a rígida ética sexual

ensinada pelo catolicismo foram tomadas pelo movimento histórico do Renascimento

e depois, pela Reforma Protestante.

O Renascimento

ODCC, ver “Thomas Aquinas”.1



105

A Renascença foi o movimento histórico desencadeado pela: tomada de

Constantinopla pelos turcos em 1453,  invenção da imprensa, literatura secular,1 2

novos rumos da filosofia inspirada na redescoberta dos antigos clássicos  e também3

pela crítica crescente aos excessos dos clérigos,  inclusive os sexuais.4 5

De modo prático e sucinto, Edith Sichel sintetiza o movimento
renascentista:

Veio ao mundo desenfaixado e sedento, para beber e tornar-se forte bastante
para a derrubada de falsas barreiras e a reinstalação dos sentidos, que a religião
ensinara a desprezar.  A beleza se manifestou novamente ao homem - a beleza e
alegria que ele aprendera a considerar, como inimigas mortais do Cristianismo. 
E, inspirado por mármores e manuscritos recém-encontrados, numa espécie de
intoxicação, abraçou de novo o Paganismo e a Natureza, reconheceu no corpo do
homem o intérprete, não o adversário de sua alma.6

EMI, ver “Renascença”.1

Edith Sichel, O Renascimento (Rio de Janeiro: Zahar, 1963), 8, 11.2

Ibid., 13.3

Ver: Dante Alighieri, The Divine Comedy, Hell XIX.1 (GBWW, 21:26);4

Paradise, Canto XXII.112 (GBWW, 21:139); Erasmo, “Elogio da Loucura”, em Os 
pensadores, 10:126.  Ver também as recriminações de João Huss aos clérigos que
recebiam pagamento pela confissão, batismo, extrema unção, celebração da missa,
sepultamento em: João Huss, “On Simony”, em The Library of Christian Classics
(Philadelphia, PA: The Westminster Press, 1953), 14:208.

Ver as censuras de João Wyclif aos desvios sexuais dos padres em: “On The5

Pastoral Office”, em The Library of Christian Classics (Philadelphia, PA: The
Westminster Press, 1953), 14:45. 

Sichel, 8.6
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Na Renascença houve uma mudança de foco: do celestial e divino para o

terrestre e humano.  Foi o passo inicial para as mudanças irreversíveis da cultura

Ocidental, começando pela filosofia até chegar à liberação sexual.

Guilherme de Ockham (c. 1285-1347) representou a transição entre a Idade

Média e o século XV no terreno da filosofia.  Conhecido como “príncipe dos

nominalistas”,  ele desenvolveu um novo modelo filosófico partindo de um novo1

conceito do universal.  Para Ockham, “o universal não é alguma coisa real, dotada de

ser subjetivo, quer na alma, quer fora dela, mas tem apenas ser objetivo na alma”.2

Naturalmente, as premissas de Ockham excluem um sistema de leis universais, como

também uma estrutura hierárquica e sistemática do universo.  3

A ética foi a principal área afetada pelo sistema Ockhamista, pois o mundo

passou a ser concebido como um conjunto de elementos individuais, sem qualquer

laço verdadeiro entre si.  As conseqüências desta abordagem conduziram ao

“primado absoluto do indivíduo”.   Esta nova perspectiva filosófica de Ockham4

tornou-se o primeiro foco gerador da Revolução Sexual, que explodiu no século XX,

Giovanni Reale, e Dario Antiseri, História da filosofia (São Paulo: Paulus,1

1990), 1:613.

Guilherme de Ockham, “Um Universal é um Objeto Pensado”, em Os2

pensadores, 8:358.

Reale, e Antiseri, 1:620.3

Reale, e Antiseri, 1:617.  As obras de Ockham foram submetidas a uma4

avaliação por uma comissão nomeada pelo papa, que no final condenou sete pontos
como heréticos, trinta e sete como falsos e quatro como temerários.  Ibid., 1:614.
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nos moldes da ética situacional.  Ela se auto-qualificou de extrinsecamente

Ockhamista, em oposição a noção intrínseca de Tomás de Aquino.

O reaproveitamento do nominalismo de Ockham no presente século foi feito

por Joseph Fletcher, formulador da ética situacional: 

A idéia intrínseca da qualidade moral é Tomista, a idéia extrínseca é
Ockhamista. A ética situacional é extrinsecalista; ela diz que a qualidade moral
é nominal, não real.  Pessoas mais práticas não reconhecem que este tipo de
tema filosófico seja crucial, mas ele o é.  Tudo depende da situação, diz o
extrinsecalista.  Em algumas situações o amor entre pessoas não casadas pode
ser infinitamente mais moral do que a falta de amor entre pessoas casadas. 
Mentir pode ser mais cristão do que falar a verdade.1

O Renascimento questionou à ética católica medieval, contudo a retomada

do conceito bíblico de sexo foi empreendida pela Reforma.

A Reforma Protestante

Inicialmente, a luta de Lutero (1483-1546) foi desfraldada contra a venda de

indulgências.   Numa fase posterior, Lutero criticou o celibato clerical.   Ele também2 3

ridicularizou a igreja por proibir o casamento dos clérigos, dizendo ser uma

Joseph Fletcher, Moral Responsibility Situation Ethics at Work1

(Philadelphia, PA: Westminster Press, 1967), 34.  Grifo nosso.

Ver: Martinho Lutero, Pelo Evangelho de Cristo (Porto Alegre, RS:2

Concórdia Editora; São Leopoldo, RS: Editora Sinodal, 1984), 23-24.

Ver: J. H. Merle D'Aubigné, História da reforma do décimo-sexto século3

(São Paulo: Casa Editora Presbiteriana, s.d.), 2:98-99.
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legislação contrária ao evangelho.   Todavia, Lutero e também Calvino mantiveram a1

posição agostiniano-tomista que questionava a pureza das relações sexuais no

casamento.   No que se refere ao sexo pré-marital, disse Calvino que o sétimo2

mandamento proíbe “expressamente, a fornicação, a que tende toda

concupiscência”.   Por sua vez, Lutero também manteve a continência pré-marital3

sem questionamentos.4

A Liberação Sexual Fora do Casamento

Diversas foram as transformações produzidas pela Revolução Francesa,

inclusive na área da ética sexual.  Ao se examinar os relatos históricos percebe-se que

foi a partir da Revolução que foram tomadas as primeiras iniciativas no sentido de

popularizar as relações sexuais pré e extra-maritais.  Por outro lado, as tendências

filosóficas dos séculos XVIII e XIX também contribuíram para fomentar a liberação

sexual que emergiu no século XX.

Revolução Francesa e Ética Sexual  

Ver: Martinho Lutero, “Juicio sobre los votos monásticos”, vol. 3, Obras de1

Martin Lutero (Buenos Aires: Editorial Paidós, 1974), 219-220.

Ver: Martinho Lutero, “Sermón acerca del estado matrimonial”, vol. 3,2

Obras de Martín Lutero (Buenos Aires: Editorial Paidós, 1974), 20; João Calvino, As
institutas (São Paulo: Casa Editora Presbiteriana, 1985), 2:170.

Ibid., 2:167.3

Feucht, ed., 92.4
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Em breves palavras, a Revolução Francesa, que teve como mentores

Hobbes, Locke, Spinoza, Descartes, Montesquieu, Voltaire, Diderot e Rousseau, foi o

resultado de um movimento de idéias reunidas pelo Iluminismo,  que se1

fundamentavam na razão humana como fonte de progresso e felicidade geral.   Era,2

ao mesmo tempo, um movimento de franca oposição aos dogmas, práticas e desvios

comportamentais dos clérigos da igreja.  Causas políticas, sociais, econômicas e 3

também religiosas promoveram a Revolução.  4

Thomas Hobbes (1588-1679) contribuiu para a Revolução Francesa, em

primeiro lugar, ao eleger a razão como único critério inibidor das superstições que

cerceiam a liberdade humana.  Em segundo lugar, com suas críticas ao estilo5

absolutista do exercício do poder que substituiu a supremacia da Igreja Medieval.  6

Em terceiro lugar, contra a organização católica, por sua cobrança pecuniária e seu

P. Nicole, A Revolução Francesa (Mira-Sintra, Portugal: Publicações1

Europa-América, 1975), 7-8.

EMI, ver “Revolução-III”.2

Ver: Michel Vovelle, A Revolução Francesa contra a Igreja  (Rio de3

Janeiro: Zahar, 1989), 23, 28, 31-33, 40-46, 54, 65, 71-73, 79, 81; Alexis de
Tocqueville, O Antigo Regime e a Revolução (Brasília, DF: Editora da Universidade
de Brasília, 1982), 55, 151; Albert Soboul, A Revolução Francesa (Rio de Janeiro:
Zahar, 1964), 26-28; Kenneth S. Latourette, História del Cristianismo, vol. 2 (El
Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones, s.d.), 392.

Ver: Vovelle, 19.  Ver também: Nicole, 7-8.4

Ver: Thomas Hobbes, “Leviatã”, em Os pensadores, 14:18.5

ODCC, ver “Hobbes”.6
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sistema de pressão popular, fundamentado na técnica do temor,  o que contribuiu, em1

parte, para a  revolta contra o catolicismo, e para que os franceses, em sua revolução,

rompessem com a religião cristã. 

João Locke (1632-1704), através do seu Iluminismo,  de sua crítica às ações2

da igreja católica,  e do seu endeusamento da razão humana,  propiciou as condições3 4

necessárias à rejeição dos valores exarados nas Escrituras Sagradas, encaminhando

os homens a agirem independentemente de Deus.

A visão positivista de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) em relação a

natureza humana, descrita em termos de “perfectibilidade”,  a partir de uma base5

racional e “independentemente dos dogmas sagrados”,  irá consolidar a reivindicação6

renascentista de endeusamento do homem.  Por outro lado, o desprezo pela noção do

pecado original implica no rompimento com a noção bíblica de pecaminosidade

Ver: Hobbes, 14:406, 407.1

ODCC, ver “Locke”.2

Ver: João Locke, “Carta Acerca da Tolerância”, em Os pensadores, 18:11,3

16.

Ver: Bloom, 203.4

Ver: Jean-Jacques Rousseau, “Do Contrato Social”, em Os pensadores,5

24:249.  Ver também: 24:237.  Conforme Lourival G. Machado, O Contrato Social
foi a principal inspiração da Revolução Francesa.  “Nota de Lourival Gomes
Machado”, em “Do Contrato Social”, em Os pensadores, 24:151.

Ibid., 24:288.6
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humana, retransmitida por Adão e Eva à posteridade.   Uma vez que o homem nasce1

perfeito, automaticamente, ele não necessita de um Redentor, descartando, portanto,

qualquer necessidade de intervenção divina em favor do homem pecador. 

A perspectiva revolucionária de Rousseau “removeu os sólidos fundamentos

da religião, tornando-se um precursor do liberalismo humanístico”.   Da mesma2

maneira, a doutrina católica do pecado original, sistematizada por Agostinho no IV

século,  foi questionada, havendo sido retirado o fundamento tradicional/doutrinário3

da castidade, celibato  e monasticismo.4

A despeito do elogio ao cristianismo, como “religião santa, sublime,

verdadeira”,  Rousseau criticou  a “lei cristã”, como sendo “mais prejudicial do que5

útil à firme constituição do Estado”.   Embora defendesse a existência de religiões6

que tolerassem umas às outras, ao mesmo tempo em que “não contrariem os deveres

do cidadão”,  ele forneceu a motivação ideológica para a renúncia do cristianismo na7

Ver Padovani, e Castagnola, 343; EMI, ver “Rousseau”.1

ODCC, ver “Rousseau”2

Ver: Agostinho, Del pecado original (OSA, 6:389-457).3

Conforme Ranke-Heinemann, “o Iluminismo e a Revolução Francesa não4

viram o celibato com olhos amigos.  A Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão proclamava em 1791 que ninguém deveria ser impedido de casar” (129).

Rousseau, “Do Contrato Social”, em Os pensadores, 24:147.5

Ibid., 24:146.6

Ibid., 24:151.  Esta argumentação de Rousseau é própria para a7

fundamentação de divisão entre Igreja e Estado, mas também serviu como motivação
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Revolução Francesa.  Esta renúncia viria causar repercussões históricas significativas

em todas as áreas das relações humanas. Segundo Camile Paglia, em Personas

sexuais, “O Iluminismo, como afirma Peter Gay, usou o cientificismo pagão para

libertar a Europa da teologia judeu-cristã”.   Quanto ao catolicismo e ao papa, disse1

Rousseau: “os humildes cristãos mudaram de linguagem e logo se viu esse pretenso

reino, sob um chefe visível, o mais violento despotismo”.2

Estes antecedentes, sobretudo a declaração, “todo homem, tendo nascido

livre [é] senhor de si mesmo”,  ou, o homem é “o único juiz dos meios adequados3

para conservar-se”,  constituem-se nos arautos de uma ética individualista que,4

particularmente, com vistas à Revolução Sexual, se consolida no século XX.  

O escritor francês Donatien-Alphonse-François (Marquês de Sade, 1740-

1814) exerceu um papel destacado como precursor da Revolução Sexual.  Seus

principais romances, publicados entre 1785 e 1800,  contribuíram para popularizar a5

para o desprezo do cristianismo na Revolução Francesa.

Camile Paglia, Personas sexuais (São Paulo: Companhia das Letras, 1992), 1

218.

Rousseau, “Do Contrato Social”, em Os pensadores, 24:145.2

Ibid., 24:126.3

Ibid., 24:29.4

Os 120 Dias de Sodoma (1785); Justina ou as desgraças da virtude (1791),5

o romance mais lido do marquês; A filosofia do toucador (1795); Pauline et Belval
(1796); Julieta ou as prosperidades do vício (1798).  EMI, ver “Sade”.
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moral sexual anti-cristã na França revolucionária.1

Ao longo de sua obras, “inverte o habitual triunfo da virtude sobre o vício”,2

onde o amor heterossexual se constitui numa exceção .  Sem dúvida, a atitude3

libertina de Sade era uma reação ateística às proibições sexuais católicas, conforme

ilustradas pelas penitenciais que por tanto tempo haviam padronizado a vida sexual

dos fiéis seguidores do catolicismo.   A abolição total da moral cristã, junto com a4

idéia que Sade tinha de Deus,  terá repercussões posteriores no campo da filosofia,5

especialmente através de Nietzsche, sobre quem o escritor francês exerceria forte

influência.6

O processo de descristianização foi uma entre as diversas reações

desencadeadas pela Revolução Francesa.  Como exemplo menciona-se a instituição

Lynn Hunt, “Revolução Francesa e Vida Privada”, em HVP, 4:46.  Sobre o1

anti-cristianismo, Paglia diz que Sade, “ataca a inclinação do cristianismo pelo fraco
e marginalizado.  Preservando os inferiores, a piedade cristã 'perturba a ordem
natural e perverte a lei natural'” (223).

Hunt, 4:47.2

A tradução holandesa da obra Julieta ou as prosperidades do vício traz3

desenhos ilustrativos onde aparecem cenas de violência sexual, orgias homossexuais,
etc.

Para uma melhor noção sobre as penitenciais, ver: Ranke-Heinemann, 154-4

163.

EMI, ver “Sade”.5

Paglia, 223.  Ver também: Ignasi T. Saborit, Religiosidade na Revolução6

Francesa (Rio de Janeiro: Imago, 1989), 143.
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do divórcio a 20 de setembro de 1792, fosse ele de comum acordo ou por

incompatibilidade de gênios.   A maré descristianizadora também estimulou as1

relações pré-maritais.  As moças das aldeias renunciaram ao costume de esperar até o

casamento para desfrutarem de relações sexuais, de modo que em todas as regiões, o

“prazer do amor é o maior prazer”.  2

O processo descristianizador da Revolução Francesa contestou o rígido

controle da vida sexual dos fiéis, por tanto tempo exercido pela Igreja Católica.   De3

modo que, além das mudanças políticas, religiosas e sociais, também fomentou uma

mudança radical na ética sexual, especialmente as relações sexuais pré-maritais.

Tendências Filosóficas dos Séculos XVIII e XIX

Emanuel Kant (1724-1804) é considerado o fundador do criticismo, como

também o “centro da filosofia moderna”.   Os temas kantianos de autonomia e4

Gerard Vincent, “Uma História de Segredo”, em HPV, 5:296.1

Vovelle, 184.2

A Igreja conseguiu manter o controle das práticas sexuais dos seus fiéis 3

através do mecanismo da confissão, regulamentada pelo sacramento da penitência,
no Concílio de Latrão em 1215.  Ver: Michel Foucault, La voluntad de saber, vol. 1,
Historia de la sexualidad (Mexico, DF: Siglo Veintiuno, 1977), 73.  A confissão era
obrigatória, exaustiva e periódica, sendo imposta a todos os fiéis.  Ibid., 141.  Se não
fosse feita espontaneamente, era “arrancada” pela “tortura” inquisitorial.  Ibid., 75. 
O “ascetismo” era outra técnica utilizada para assegurar a abstinência sexual dos
fiéis. Ibid., 141. Tais fatos levaram Michel Foucault a expressar que, “o cristianismo
antigo nos fez detestar o corpo”.  Ibid., 193.

Padovani, e Castagnola, 359.4
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heteronomia da vontade são de particular interesse no estudo da ética sexual. 

Segundo o filósofo, “a vontade humana seria uma vontade legisladora universal por

meio de todas as suas máximas”, o que torna o homem “sujeito só a sua própria

legislação”.   Quando age movido pelo próprio interesse, o homem exerce sua1

vontade “autônoma”, ao contrário de quando age movido pelo interesse de terceiros. 

Neste caso, Kant denomina a vontade humana de “heterônoma”.   Assim, na moral2

de Kant, a vontade autônoma do homem é “plenipotenciária”.3

É evidente que no sistema kantiano não há lugar para uma decisão moral

que se fundamente na Palavra de Deus.  O discernimento entre “o que é bom e o que

é mau” depende apenas do “conhecimento moral da razão humana vulgar”, que por si

se constitui “como padrão dos seus juízos”.   Portanto, nesta filosofia moral “não há4

mais lugar para Deus acima do homem; e o sistema kantiano finaliza logicamente no

ateísmo”.5

Na abordagem de Robinson, Kant foi o ponto de partida da revolução moral,

Emanuel Kant, “Fundamentação da Metafísica dos Costumes”, em Os1

pensadores, 25:232.  Itálicos originais.

Ibid., 25:232-233.2

Ibid., 25:238.3

Ibid., 25:211.  Ver: H. Ulrich Reifler,  A ética dos Dez Mandamentos, (São4

Paulo: Vida Nova, 1992), 19.

Padovani, e Castagnola, 369.5
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que “começou com a magnificente grandeza do ideal de autonomia”.   De fato, foi1

Kant quem fixou as bases do moderno humanismo, onde as normas de conduta são

determinadas exclusivamente pelo homem, sem qualquer consideração pela Palavra

de Deus.

O novo sistema lógico enunciado por Georg W. F. Hegel (1770-1831),

conhecido como dialética dos opostos, interessa ao estudo do comportamento sexual,

porque serviu para dar fundamento ao relativismo dos valores morais.   Antes de2

Hegel, a concepção de verdade baseava-se na antítese, não por qualquer razão lógica,

mas porque o homem agia firmado nela.  Até então, a verdade estava relacionada

com a noção de causa e efeito, porque ambos produzem uma reação em cadeia, que

continua diretamente em linha horizontal.  Com Hegel, isto se alterou.  Ele removeu

a linha reta do pensamento anterior e no seu lugar colocou um triângulo.  Em vez da

antítese, tem-se a síntese como a maneira de o homem moderno abordar a verdade. 

Idealista que era, Hegel pensava que seria possível chegar à síntese pela razão.3

Até Hegel, todos viviam com quase as mesmas pressuposições, isto é, de

que, na realidade, existem tais coisas como absolutos.  Aceitavam a possibilidade de

um absoluto na área do Ser (ou conhecimento) e na área da moral.  Acatavam a

Robinson, 145.1

Ver: Georg F. W. Hegel, Science de la logique (Paris: Aubier Montaigne,2

1972), 1:69.   Ver também as considerações a respeito do tema em: Thomas R. Giles,  
Introdução à filosofia (São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1979), 75.

Schaeffer, O Deus que intervém, 23-24.3
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possibilidade de absolutos, ainda que pudessem discordar sobre o que estes fossem. 

Poderiam argumentar entre si na base clássica da antítese.  Nas questões morais, se

algo era verdade, o contrário era errado.         1

A lógica hegeliana patrocinou os fundamentos do moderno relativismo de

valores que afetou a todos, inclusive àqueles que professam o cristianismo,

particularmente no comportamento sexual, onde o relacionamento pré-marital é

amplamente defendido e praticado.

Soren Kierkegaard (1813-1855) aceitou a lógica hegeliana da tese, antítese e

síntese, mas como não fosse possível comprová-la pela razão, ele propôs a solução do

“salto” de fé.   Então voltou sua atenção para o indivíduo, para sua existência livre e2

responsável.  Cada pessoa seria responsável perante si mesma apenas, visto ser o

único critério de organização.  Deus e Seus padrões não entram em cogitação.  3

Kiergegaard, com seu humanismo existencialista, forneceu as bases da ética

situacional.

Embora fosse descendente de pastores luteranos, Friedrich W. Nietzsche

(1844-1900) tornou-se um crítico feroz do cristianismo.  Ele começou sua campanha

contra a moral com a publicação de Aurora em 1881.  Ao analisar sua missão,

Ibid., 15-16.1

Ver: Soren Kierkegaard, O Conceito de angústia (São Paulo: Hemus, 1968),2

34.

Giles, 84.3
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imaginava-se no dever de “preparar para a humanidade um momento de supremo

retorno à consciência de si mesma... esquivando-se ao domínio da casualidade e dos

padres”.   Nietzsche afirmou que “a humanidade não caminha por si mesma, em1

linha reta, não é realmente governada pela providência divina”.   Ele também2

ridicularizou  a Bíblia e criticou a liderança religiosa dos padres.3

Em Assim Falava Zaratustra (1883-1891), o filósofo concitou o homem a

assumir a morte dos deuses [Deus] e dedicar-se intensamente aos valores terrenos.4

Nietzsche influiu em diversos campos da cultura.  Contudo, foi na ética sexual que

mais fortemente se fez sentir o seu prestígio.  Freud, um dos precursores da

Revolução Sexual, conhecia a obra Assim falava Zaratustra,  apreciava o “super-5

homem”  e louvava as conjecturas filosóficas “que amiúde concordam, da forma6

mais surpreendente, com os laboriosos achados da psicanálise”.   Sobretudo, Herbert7

Marcuse, o pai da Revolução Sexual do século XX, utilizou Nietzsche para

Friedrich Nietzsche, Ecce Homo (São Paulo: Edições e Publicações Brasil,1

s.d.), 132.

Ibid., 132-133.2

Ibid., 133-134.3

Idem, Assim falava Zaratustra (São Paulo: Hemus, s.d.), 59-60.4

Sigmund Freud, O Caso de Schreber, em ESBOPCSF, 12:75.5

Idem, Psicologia de grupo e a análise do ego, em ESBOPCSF, 18:157.6

Idem, Um estudo autobiográfico, em ESBOPCSF, 20:76.7
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consubstanciar seu movimento reivindicatório de liberdade sexual.1

O Evolucionismo

Mediante as obras, The Origin of Species (1859) e The Descent of Man

(1871), Charles Darwin (1809-1882) estabeleceu a teoria da evolução, estipulando

que o “homem descende de algumas formas de vida menos organizadas”.   Ele2

também afirmou que “não mais é possível crer que o homem é o produto de um ato

de criação especial”.   Contudo, ele ainda tinha dúvidas “se o homem descende de3

alguma espécie menor, como o chimpanzé, ou do poderoso gorila”.   Darwin estava4

convencido de que “os órgãos e instintos mais complexos foram aperfeiçoados, não

por meios a eles superiores, embora análogo à razão humana, mas por acumulação de

pequenas, benéficas e inumeráveis variações”.5

A principal conseqüência da teoria evolucionista para a ética é que o

homem, agora sem Deus, “se torna, pelo menos em parte, o árbitro do seu destino”.  6

Visto que não é mais necessário se preocupar com Deus ou com códigos por Ele

Herbert Marcuse, Eros e civilização (Rio de Janeiro: Zahar, 1972), 109.1

Charles Darwin, The Descent of Man (GBWW, 49:590).2

Ibid.3

Ibid., 286.4

Idem, The Origin of Species (Londres: Penguin Books, 1985), 435.5

J. W. Burrow, “Editor's Introduction”, em Charles Darwin, The Origin of6

Species, ed. J. W. Burrows (Londres: Penguin Books, 1985), 46.
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delineados, o ser humano está livre para tomar decisões pessoais inteiramente

independentes de qualquer padrão externo.

A noção de que o homem é um simples animal, que evoluiu de formas mais

simples de vida, conduziu-o naturalmente a uma inversão de valores e à perda do

senso de compromisso e responsabilidade.   Esta alteração nos padrões morais 1

provocaria uma instabilidade na conduta humana, particularmente na ética sexual,

com índices crescentes de “infidelidade conjugal” e “sexo pré-marital”.   Desta2

maneira, a teoria de Darwin “lançou as bases do mais devastador argumento contra

as fundações de todo o edifício da moral e da fé”.3

Assim, pois, a paulatina separação de Deus, da religião cristã e de seus

valores morais, foi iniciada na Renascença, prosseguiu nos movimentos filosóficos 

subseqüentes e atingiu o ponto crítico na Revolução Francesa, quando então, pela

iniciativa humana, foi assinado o divórcio entre o homem e Deus.  Apesar de estarem

separados, permanecia a impressão de que as partes continuassem a viver, mas cada

William J. Tinkle, “Immorality in Natural Selection”, em Scientific Studies1

in Special Creation, ed. Walter E. Lammerts (Grand Rapids, MI: Baker Book House,
1971), 232.  Ver também: Henry M. Morris, The Twilight of Evolution (Philadelphia,
PA: The Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1967), 19.

Henry M. Morris, The Troubled Waters of Evolution, 166.  A. E. Wilder2

Smith afirma que “crianças indesejadas, vidas perturbadas, sífilis, gonorréia” e
“complexos de culpa” estão entre os resultados funestos provocados pela divulgação
dos princípios evolucionistas.  Man's Origin, Man's Destiny (Wheaton, IL: Harold
Shaw Publishers, 1974), 196.

André L. Rezende, “Quem Produz Monstros?” FSP, 9 de abril de 1996, 1-2.3
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uma no seu devido lugar.  O golpe fatal foi desferido por Nietzsche, que

impiedosamente consuma o “assassinato” de Deus e com o advento da teoria

evolucionista de Darwin, o homem ficou livre para seguir suas inclinações naturais,

sem precisar ser molestado por nada, a não ser por ele próprio.

Ética Sexual do Século XIX

Os primeiros registros históricos do movimento de liberação sexual 

patrocinado pela França apareceram em 1750.  Dados catalogados neste ano

informam que crescera o número de nascimentos ilegítimos e o de concepções pré-

nupciais.  O fenômeno é interpretado como “progresso do individualismo amoroso, e,

ao mesmo tempo, a desagregação dos mecanismos tradicionais da aliança”.1

Entre 1838 e 1880, os jovens se divertiam com suas namoradas, aos

domingos, em “gabinetes”, “tribunas” ou “lugares secretos”.  Mais tarde, estas

práticas  sucumbiriam por pressão do clero.   Outro fenômeno notável na área de2

liberação sexual foi determinado pelo êxodo rural.  Os jovens imigrantes

aproveitavam a falta de controle que anteriormente sofriam na aldeia, para

constituírem uniões de concubinato em Paris, para onde se deslocavam em busca de

uma vida melhor.  Os analistas históricos atribuem o elevado número destas uniões

ao “regulamento draconiano, às mudanças de guarnição, à obrigatoriedade do dote

Alain Corbin, “A Relação Íntima ou os Prazeres da Troca”, em HVP, 4:532.1

Ibid., 4:533.2
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[que] dificultam o casamento oficial”.1

Outro fenômeno a ser considerado foi o surgimento do “bordel

regulamentarista” fundado pelas autoridades do Império e da Monarquia Censitária.

Era formado por “moças cadastradas, examinadas por médicos de costumes”, que

“iria se impor à Europa como modelo”, e cujo apogeu se situa em 1830.  Entre os

clientes deste bordéis estão: menores colegiais, solteiros adultos e esposos

“frustrados”.  As causas determinantes da criação destes bordéis custodeados pelo

estado ligavam-se à moral sexual em voga, à virgindade das moças, à influência da

Igreja Católica através do sistema confessional, ao controle rígido das mães, à

freqüente interrupção das relações sexuais com a menopausa, ao aumento das

doenças ginecológicas e aos imperativos da contracepção.  O conjunto destes fatores

constituíram-se em estímulos a que se tomasse o caminho do bordel.2

Em torno de 1860, principia a história contemporânea da sexualidade.  O

romancista francês Émile Zola (1840-1902) distingue-se pela narrativa franca e

realista, alcançando amplo sucesso popular.  Um ciclo de três obras, com o título de

Trois Villes, revela sua tendência anticlerical , mas é em Nana que o tema da3

prostituição irá invadir a literatura , e com La bête humaine irá se voltar para o4

Ibid., 4:536.1

Ibid., 4:538-539.2

EMI, ver “Zola”.3

Corbin, “A Relação Íntima ou os Prazeres da Troca”, em HPV, 4:546.4
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problema do sadismo.  Paralelamente à literatura, desenvolve-se a “scientia

sexualis”, que renova as táticas da contenção.  Destacam-se Moll, Hirschfeld, Féré,

Krafft-Ebing e Forel como uma primeira onda de sexólogos que “codifica as

perversões, lança a interdição da patologia sobre condutas que até então apenas a

moral condenava. Prepara-se assim o império do sexo”.1

A liberação dos costumes operada na França iria exercer uma considerável

influência nas demais nações européias, principalmente na vizinha Inglaterra. 

Contudo, houve reações contrárias aos novos padrões de comportamento liberal,

especialmente deste país vizinho. 

A reforma moral promovida pelo setor protestante da Inglaterra, 

especialmente através das obras de Hannah More, é de particular interesse para o

presente estudo.  Hannah consagrou seus esforços, com o incentivo do governo, a

persuadir todas as classes sociais sobre a importância da mensagem cristã.   Seu2

esforço auxiliou a perpetuar o estilo de vida sexual estrito, herdado da Idade Média,

durante toda a era Vitoriana,  que se estendeu até 1901.  3 4

Ibid., 4:546.1

Hannah More escreveu Cheap Repository Tracts e depois Coelebs in2

Search of a Wife, publicado em 1807, que alcançou surpreendente sucesso.  Tinha o
objetivo de promover regeneração moral.  Catherine Hall, “Sweet Home”, em HVP,
4:56-58.

Ibid., 4:102.3

A. H. McDannald, ed., The Encyclopedia Americana (New York: American4

Corporation, 1948), ver “Victoria”.
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A Influência do Método Crítico-Histórico de 
Interpretação Bíblica na Ética Sexual

Durante a Idade Média, prevaleceu o método alegórico de interpretação da

Bíblia.  Com Lutero e os demais reformadores, houve uma mudança radical, através

da introdução do método gramático-histórico, que “buscava considerar seriamente a

natureza divino-humana da Bíblia”.   Já o método de interpretação crítico-histórico1

teve seu início no século dezessete, por influência do movimento filosófico

racionalista, e se estendeu até aos dias atuais.  2

Uma das principais conseqüências resultantes dos princípios hermenêuticos

adotados pelo método crítico-histórico para a ética sexual cristã é que os

mandamentos bíblicos deixaram de ter valor absoluto, não sendo mais normativos

para o presente.   3

O método crítico-histórico baseia-se em pressuposições similares àquelas

Gerhard F. Hasel, Interpretação bíblica hoje (São Paulo: IAE, s.d.), 2-3.1

Ver a análise de: Alberto R. Timm, “History of Inspiration in the Seventh-2

day Adventist Church” (Uma monografia para a Convention of the Adventist
Theological Society at Silver Spring, Maryland, 19 de novembro, 1993), 62.  Para
uma melhor compreensão do método crítico-histórico, ver: Raymond Bailey,
Hermeneutics for Preaching (Nashville, TN: Broadman Press, 1993); David S.
Dockery, Biblical Interpretation Then and Now (Grand Rapids. MI: Baker Book
House, 1992); John H. Hayes, e Carl R. Holladay, Biblical Exegesis (Atlanta, GA:
John Knox Press, 1987); Hans W. Frei, The Eclipse of Biblical Narrative (Chelsea,
MI: Yale University Press, 1974).

E. Edward Zinke, “Postreformation Critical Biblical Studies”, em A3

Symposium on Biblical Hermeneutics, ed. Gordon M. Hyde (Washington, DC:
Review and Herald, 1974), 69.
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empregadas no estudo de outros textos antigos,  como: parte significativa da Bíblia é1

composta de tradições e reflete a cristalização das tradições de um estágio

particular;  a Bíblia é uma antologia de escritos, derivados de diferentes contextos2

históricos e diferentes situações culturais;  embora uma passagem bíblica esteja sob o3

título de um referido autor, como Isaías, Salomão, Mateus, Paulo, etc., não é possível

determinar quem realmente escreveu o texto, ou quem é realmente responsável pela

forma final do texto, por isto a interpretação da passagem deverá ser modificada em

harmonia com as diferentes fontes que a compuseram;  a interpretação de uma4

passagem das Escrituras realizar-se-á mediante o juízo racional independente, ao

invés de ser feita por uma autoridade dogmática, não dependendo, portanto, da

autoridade da própria Bíblia;  o intérprete deve se concentrar, não na intenção5

original do autor ou nas circunstâncias da situação original, mas na maneira como o

texto, em sua forma atual, produz um testemunho teológico para a fé e o evangelho;6

e ainda mais, “o conteúdo de um livro pode relativizar o conteúdo de outro”.7

Hayes, e Holladay, 46.1

Ibid., 92.2

Ibid., 47.3

Ibid., 50.  Ver também: Zinke, 72. 4

Hayes, e Holladay, 45-52.5

Ibid., 128.6

Ibid., 127.7
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Uma das principais conseqüências, resultante dos princípios hermenêuticos

adotados pelo método crítico-histórico, é que o mandamento bíblico tem apenas

valor relativo, não sendo mais normativo para o presente.   Countryman ilustra de1

modo notável o princípio da relativização, quando diz, “a função espiritual da

antiguidade bíblica é, ao invés, relativizar o presente”, de modo que, “não podemos

retornar ao passado, como também não podemos saber que padrão será assumido no

futuro”.2

O resultado prático da adoção do princípio da relativização, por

Countryman, poder ser aferido pelos seguintes posicionamentos, por exemplo,

quando ele defende o direito ao relacionamento homossexual,  ou quando justifica a3

prostituição,  como também na aprovação do sexo pré-marital, na situação “em que4

algumas ligações não-maritais podem, de fato, num sentido mais estrito,

demonstrarem-se preparatórias para o casamento”.5

O  Século XX

No começo do século XX, houve dois fatores significativos que fomentaram

Zinke, 69.1

Countryman, 238.2

Ibid., 244.3

Ibid., 264.4

Ibid.5
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mudanças na moral sexual.  Em primeiro lugar, o caudal de literatura sobre

sexualidade, provinda especialmente de Londres.  Em segundo, os conceitos

psicanalíticos esposados especialmente por Sigmund Freud (1859-1939).  Na

produção literária sobre o tema, destaca-se Havelock Ellis (1859-1939), com os sete

volumes de Studies in the Psychology of Sex.   Depois dele, vieram os ataques aos1

tabus, através da obra A questão sexual, do psiquiatra suíço Augusto Forel, surgida

em 1908.  No ano de 1911, a escritora sueca Ellen Key (1849-1926) publicou Amor e

matrimônio, no qual proclamou o amor livre.2

A Influência de Freud e seus Seguidores 
na Ética Sexual

Sigmund Freud e Wilhelm Reich, através da introdução de novos conceitos

psicanalíticos, colaboraram para fornecer um caudal de argumentos, mais tarde

selecionados e reelaborados por Herbert Marcuse para a promoção da Revolução

Sexual.

Sigmund Freud (1856-1939)

Foi Freud  quem, no início do século XX, mais influência exerceria na moral3

contemporânea, tornando-se uma das principais inspirações da Revolução Sexual. 

Feucht, ed., 180-181.1

Veloso, Livre para amar, 33.2

EMI, ver “Freud”.3
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Ao longo de suas obras, é possível descortinar as filosofias, ideologias e demais

tendências que contribuíram para forjar seu pensamento. 

Na obra Moisés e o monoteísmo, Freud confessa seu ateísmo, quando

assevera que “não acreditamos que exista um único e grande deus [sic] hoje”.   Para1

ele, o Javé dos israelitas era “um deus vulcânico”,  atribuindo-Lhe, portanto, uma2

origem mitológica.  Em Totem e tabu, Freud informa que os demônios e os deuses

“são criações da mente humana: foram feitos por algo e de algo”.  3

 Freud confessou que sofreu a influência de Nietzsche, particularmente da

obra Assim falava Zaratustra.  Essa influência foi tão marcante que Camile Paglia o

rotulou de o “herdeiro de Nietzsche”.   Para confeccionar seu modelo psicanalítico4

das origens, Freud valeu-se da teoria evolucionista de Darwin, exaltando-a como “um

grande passo à frente no sentido da verdade”.   Também é relevante informar que5

Freud acatara o método da “pesquisa bíblico-crítica” como válido para a

interpretação das Escrituras.  6

Sigmund Freud, Moisés e o monoteísmo, em ESBOPCSF, 23:153.1

Ibid., 62.2

Idem, Totem e Tabu, em ESBOPCSF, 13:44.3

Paglia, 14.4

Freud, Moisés e o monoteísmo, em ESBOPCSF, 23:84.5

Ibid., 23:58.  Ver também, Freud, O Moisés de Michelangelo, em6

ESBOPCSF, 13:274.
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Os pressupostos evolucionistas, crítico-histórico e nitzscheano, que

compõem a teoria das origens em Freud servem para esclarecer sua noção

depreciativa da ética sexual bíblica que defende o valor da virgindade pré-marital.  1

Mas, a despeito dos pressupostos filosóficos serem dependentes do modelo

evolucionista, como referido acima, Freud não pode ser responsabilizado como

incentivador do amor livre inconseqüente ou do libertinismo sexual, ao menos para

as pessoas psiconeuróticas.   Contudo, a qualificação da ética vétero-testamentária de2

“doentia”, associada a noção de um Deus único, leva-o a imaginar que a mesma 

provocará no cristão uma degeneração “neurótico-obsessiva”.3

Ver: Freud, Totem e tabu, em ESBOPCSF, 13:38.1

Isto é o que se depreende pelo seu posicionamento: “Pode acontecer que2

alguns médicos apreendam vagamente o teor da minha doutrina no sentido de que eu
considere a privação sexual como a causa última das neuroses.  Nas condições de
vida da sociedade moderna, certamente não existe falta de privação sexual.  Nesta
base, não seria mais simples visar diretamente à recuperação, recomendando-se a
atividade sexual como medida terapêutica, ao invés de perseguir a trilha sinuosa e
árdua do tratamento mental?  Não conheço nada que me pudesse impelir a suprimir
tal inferência se ela se justificasse.  O estado real das coisas, todavia, é outro.  A
necessidade e a privação sexuais constituem meramente um único fator em ação no
mecanismo de neurose; se não houvesse outros, o resultado seria a dissipação, não a
doença.  O outro fator, não menos essencial, que se esquece com a maior facilidade,
é a aversão do neurótico à sexualidade, sua incapacidade de amar, aquela
característica da mente que designei de 'repressão'.  Somente quando se verifica um
conflito entre as duas tendências é que irrompe a doença nervosa e, portanto, o
aconselhar a atividade sexual nas psiconeuroses só muito raramente pode ser
considerado um conselho judicioso”.  Sobre a psicoterapia, em ESBOPCSF, 7:277-
278.

Ver o contexto depreciativo de Freud sobre a religião cristã em: Moisés e o3

monoteísmo, em ESBOPCSF, 23:159.



130

Sem Deus, em quem não acreditava, assistido pelo Evolucionismo de

Darwin, pelo ceticismo de Nietzsche, acrescido de sua abordagem depreciativa da

religião judaico-cristã, Freud acabaria fornecendo os elementos básicos para a

rejeição dos valores morais, conforme esposados pelo cristianismo.  Por fim,

valendo-se dos  princípios freudianos, seus seguidores se encarregaram de

confeccionar os argumentos favoráveis à Revolução Sexual.

Wilhelm Reich (1897-1957)

Austríaco de nascimento, Reich foi discípulo de Freud em Viena, com o

qual  rompeu por haver considerado a psicanálise ortodoxa como socialmente

reacionária.  Reich depreciava a fidelidade matrimonial e a virgindade pré-nupcial1

prescritas pela moral sexual cristã.  Conforme sua avaliação, “o matrimônio

monogâmico dá origem ao adultério”, e a “virgindade das moças dá origem à

prostituição”.  2

Na sua linha argumentativa, a moral sexual cristã “é doentia e gera o caos

que ela pretende dominar”.   Reich propõe uma revolução contra a moral sexual3

tradicional, instituindo, no seu lugar, uma moral que satisfaça plenamente as

necessidades naturais:

EMI, ver “Psicanálise 14.4”.1

Reich, 67.2

Ibid., 60.3
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A existência de princípios morais rigorosos tem sido sempre uma prova de que
as
necessidades biológicas, especialmente as necessidades sexuais do homem, não
estão sendo satisfeitas.  Toda regulamentação moral é sexualmente negativa, isto
é, nega as necessidades sexuais naturais.  Toda moral nega a própria vida, e a
revolução social parece não ter tarefa mais importante do que possibilitar
finalmente ao homem, ao ser humano vivo, a satisfação e realização da sua
vida.1

A última obra de Reich, A Revolução Sexual, publicada em 1945, viria

desempenhar uma influência considerável em Herbert Marcuse, um dos personagens

mais influentes na Revolução Sexual.2

Ibid., 57.1

EMI, ver “Psicanálise”.2
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Herbert Marcuse (1898-1979)

De origem alemã, Marcuse viveu parte da vida nos EUA, lecionando para as

Universidades de Nova Iorque e Califórnia.  Seus violentos ataques contra a

sociedade consumista, e as reivindicações pró liberdade sexual, encontraram ampla

repercussão nos movimentos estudantis de 1967 a 1969, notadamente nos EUA,

França e Alemanha.1

Inspirado principalmente em Freud, mas também em Nietzsche e Sartre,  2

Marcuse publicou em 1954 a obra Eros e civilização onde propugnava uma nova

moral calcada na liberação dos instintos sexuais.  De Nietzsche, Marcuse herdou o

desprezo pela moral cristã:

      Nietzsche expõe a gigantesca falácia sobre a qual se edificaram a Filosofia e
a
moralidade ocidentais: a transformação de fatos em essências, de condições
históricas em metafísicas.  A fraqueza e desalento do homem, a desigualdade de
poder e riqueza, a injustiça e sofrimento, tudo foi atribuido a um crime e culpa
transcendentes; a rebelião passou-se a chamar pecado original, desobediência a
Deus; e a luta pela gratificação tornou-se concupiscência.3

EMI, ver “Marxismo”.1

Jean-Paul Sartre e sua obra O ser e o nada é citada em: Marcuse, 101.2

Ibid., 109.  Neste mesmo capítulo Marcuse cita as obras de Nietzsche:3

Assim falava Zaratustra, e a Genealogia da moral, seção II (108-109).
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Do pai da psicanálise, Marcuse assimilou a proposição de que “a civilização

se baseia na permanente subjugação dos instintos humanos”, aceitando-a como

axiomática.  1

Marcuse notabilizou-se como filósofo consolidador da ética que se

fundamenta na liberação total dos instintos sexuais, seguindo, como ele próprio

reconhece, pressupostos freudianos.  Como apoio a liberação dos instintos sexuais,

ele diz que: “nos termos de Freud, quanto menos os esforços para obter satisfação

forem impedidos e dirigidos pelo interesse na dominação, tanto mais livremente a

libido poderá equipar-se para propiciar a satisfação das grandes necessidades vitais”.  2

A nova ética sexual proposta por Marcuse mobilizou-se contra os valores

morais da religião judaico-cristã, segundo a qual, pelo ponto de vista do filósofo, o 

homem tinha que “comportar-se como um ser superior, vinculado a valores 

superiores; [onde] a sexualidade tinha de ser dignificada pelo amor”.  3

É interessante observar que o próprio Marcuse antevê as conseqüências de

sua proposta, quando diz que, ocorreria “uma desintegração das instituições em que

Ibid., 21.1

Ibid., 183.  Ver também: Bloom, 294.2

Marcuse, 171.  Para uma melhor noção dos argumentos sobre a ética sexual3

que resultaria na conversão do corpo humano num instrumento de prazer, livre das
“antigas” restrições religiosas ver: Marcuse, 171-172.
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foram organizadas as relações privadas inter-pessoais, particularmente a família

monogâmica e patriarcal”.   1

Marcuse é um exemplo da influência do pensamento estrangeiro no Brasil. 

Entre outros autores, ele esteve na lista dos best sellers do Rio de Janeiro em 1968.  2

Esta assimilação das ideologias européias e norte-americanas no Brasil não é um

fenômeno moderno.  Já em 1870 despontava uma geração de jovens intelectuais,

artistas,  militares, etc., que tentavam modernizar as estruturas a partir do

“darwinismo social do inglês Spencer, o monismo alemão e o positivismo francês de

Augusto Comte”.3

Com a promoção ideológica dos “instintos vitais” à posição de soberanos

condutores da ética sexual, faltava apenas um movimento sócio-cultural que os

tomasse como bandeira reivindicatória.  Isto acabou ocorrendo na Revolução Sexual

a partir dos anos 60.

A Influência da Filosofia Existencialista na 
Ética Sexual Protestante

Ibid., 172.1

Maria H. T. de Almeida, e Luiz Weis, “Carro-Zero e Pau-de-Arara: o2

Cotidiano da Oposição de Classe Média ao Regime Militar”, em HVPB, 4:365.

Nicolau Sevcenko, “O Prelúdio Republicano, Astúcias da Ordem e Ilusões3

do Progresso”, em HVPB, 3:14.
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De modo particular, dois filósofos existencialistas, Martin Buber e Jean Paul

Sartre tiveram um papel destacado como formadores das bases da ética sexual

contemporânea. 

Martin Buber (1878-1965)

Buber sofreu a influência de várias tendências filosóficas, especialmente as

de Kant, Nietzsche, Feuerbach e Kierkegaard.   Ele também foi atraído pelo1

movimento

hassidista e pelo intuicionismo.   Por sua vez, Buber viria exercer uma decisiva 2

influência sobre Emil Brunner, Karl Barth,  Dietrich Bonhoeffer e Paul Tillich, de3

modo especial na área da ética teológica.   Passando por estas diversas correntes de4

Em Eu e tu (São Paulo: Editora Moraes, 1974), 126, Martin Buber cita Ecce1

homo, obra de Nietzsche.  Zuben demonstra que Buber foi influenciado pela filosofia
de Feuerbach.  Newton A. von Zuben, “Introdução”, em Martin Buber, Eu e tu (São
Paulo: Editora Moraes, 1974), XXV.  A referência sobre a influência de Kierkegaard
é exposta à página XXXI da mesma introdução.

EMI, ver “Buber”.  Para uma melhor noção sobre “intuicionismo” ver:2

Manuel Morais, “Intuicionismo”, Logos - Enciclopédia luso-brasileira de filosofia,
eds.  Roque Cabral, et al (Lisboa: Editorial Verbo, 1992), 2:1.486.

Ver a justificativa de Karl Barth para a utilidade das antropologias não-3

cristãs e do Existencialismo de Buber como instrumentos válidos para a compreensão
da natureza humana em: Church Dogmatics (Edinburgh: T. & T. Clark, 1960.  III/2),
277.

Ver: “Buber” em ODCC e EMI; Zuben, “Introdução”, em Martin Buber, Eu4

e tu, VI; Fletcher, Moral Responsibility, 232.
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pensamento, Buber chegou à “rejeição da afirmação da racionalidade da razão como

característica distintiva do homem”.1

A obra de Buber, Eu e tu, produziu forte impacto no pensamento do século

XX, tanto no mundo secular, quanto no teológico.  Neste livro, Buber fornece os

fundamentos para a ética situacional,  por exemplo, com a noção de que o “amor é2

uma força cósmica”, originando resultados estruturais revolucionários que eliminam

a distinção ética entre bons e maus.   Outro conceito básico é o de que “o Tu não3

conhece nenhum sistema de coordenadas”;  ou, a relação entre o Eu e o Tu “não está4

ligada a nenhuma causalidade”.  5

Por sua vez, o encontro descarta idéias e valores,  enfim, quando o homem6

encontra-se com a “Face”, isto é, com Deus, ele ultrapassa o dever e a falta, ele

Zuben, “Introdução”, em Eu e tu, LI.1

Ver a influência da perspectiva existencialista de Buber sobre Paul Tillich,2

que discute o tema do amor na ética em: A era protestante (São Paulo: Ciências da
Religião, 1992), 175-180.  Ver também a influência sobre Joseph Fletcher que
defende os princípios da ética situacional, começando com o amor, em: Moral
Responsibility, 14-28.  Por sua vez, Robinson, 147-148, confirma a relevância do
amor no contexto da ética situacional.

Buber, 17. 3

Ibid., 34.4

Ibid., 60.5

Para uma melhor noção do tema da substituição dos valores morais pelo6

encontro ver: Buber, 90.
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renuncia para sempre às “avaliações morais”.   Esta abordagem existencialista1

substitui a decisão racional de obediência às normas bíblicas pelas impressões

interiores produzidas pelo encontro místico com o Tu divino.2

Uma vez que na relação Eu-Tu, o ser humano está livre das contingências da

“causalidade”, e que o “Tu não conhece nenhum sistemas de coordenadas”, fica

nítido que na relação Eu-Tu não existem padrões definitivos de regras

comportamentais.  A  liberdade individual torna-se absoluta. 

Evidentemente, a filosofia existencialista de Buber vai de encontro aos

pressupostos cristãos que defendem o conjunto das orientações morais e éticas das

Escrituras Sagradas como normativas.  A conseqüência de tudo isto é que, a partir do

momento em que o “encontro” existencial descartou qualquer sistema de

comportamento definido, manteve aberta a porta para o relativismo dos valores.  A

conseqüência imediata foi o surgimento da ética situacional, que entre outros

relacionamentos, também justifica o sexo pré-marital.

Jean-Paul Sartre (1905-1980)

Particularmente significativo para o estudo da ética sexual, é o pensamento

de Jean-Paul Sartre.  No seu sistema, o homem não tem mais nenhum compromisso

Ibid., 125.1

Místico pode significar: “1. Misterioso e espiritualmente alegórico ou2

figurado: o sentido místico da Sagrada Escritura. 2. Relativo à vida espiritual e
contemplativa: os santos e doutores místicos”.  Ferreira, ver “Místico”.
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com códigos externos ou com Deus, somente consigo mesmo.  Assim, ao homem

“corresponde uma liberdade absoluta com a qual chega a ser independente de toda

ordem, toda lei, e de todo objetivo.  É um ser completamente entregue a si mesmo e

as suas decisões”.1

No sistema filosófico de Sartre, Deus não existe,  enquanto o homem “é um2

projeto que se vive subjetivamente”.   Estes pressupostos conduzem à deificação3

moral do homem.   Como conseqüência, “nenhuma moral geral pode indicar-vos o4

que há a fazer”,  pois se “Deus não existe, não encontramos diante de nós valores ou5

imposições que nos legitimem o comportamento.  Assim, não temos nem atrás de

nós, nem diante de nós, no domínio luminoso dos valores, justificação ou

desculpas”.6

Sartre condenou o homem ao abandono de si mesmo, demolindo valores

sociais, morais e religiosos, onde cada qual “pode agir como quiser; pois, todos os

Mário Veloso, O homem uma pessoa vivente (São Paulo: Instituto1

Adventista de Ensino, 1981), 15.

Jean-Paul Sartre, “O Existencialismo é um Humanismo”, em Os2

pensadores,  45:12, 28.

Ibid., 45:12.3

Para uma melhor compreensão a respeito do argumento sartriano sobre 4

como homem se torna Deus através do relacionamento com outros homens ver: Jean-
Paul Sartre, O ser e o nada (Petrópolis, RJ: Vozes, 1997), 456.

Sartre, “O Existencialismo é um Humanismo”, em Os pensadores, 45:17.5

Ibid., 45:15.6



138

modos de vida se equivalem”.   É neste humanismo trágico que se encerra e se1

resolve logicamente o imanentismo do pensamento contemporâneo.2

Como se demonstrou previamente, a linha da lógica racional foi transposta

por Kierkegaard, enquanto o fundo do poço foi atingido por Sartre.  Sem Deus e Seus

valores morais exarados na Bíblia, o homem foi entregue ao desespero.  Na verdade,

torna-se um ser escravizado por seus instintos e paixões.

Autonomia e Relativismo de Valores na Teologia

Em O Deus que intervém, Francis A. Schaeffer, expõe graficamente as áreas

do pensamento e ações humanas diretamente afetadas pela filosofia existencialista:

(1) a arte, (2) a música, (3) a cultura em geral e, finalmente, (4) a teologia.   De fato,3

nenhum setor da cultura ocidental cristã deixou de sofrer a influência desta filosofia. 

Através da assimilação e reelaboração do Existencialismo, a teologia liberal

contribuiu para justificar a ética situacional entre os cristãos.  Confirmemos este fato

nos pressupostos de alguns dos expoentes desta teologia.

Emil Brunner (1889-1966)

A influência do Existencialismo buberiano pode ser observada no livro de

Brunner, The Divine Imperative.  A obra de Buber é rotulada de “pequeno livro

Padovani, e Castagnola, 492.1

Ibid.2

Schaeffer, O Deus que intervém, 53.3
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profético”.   Brunner exterioriza seu lado existencial quando diz que “o problema da1

reta conduta, e seu princípio, pertencem à existência humana”.   Segundo ele, “o2

conteúdo da vida” deve ser procurado “não mais fora, mas dentro de si mesmo”.3

Brunner defende o relativismo ao afirmar que a “autonomia não é, como

geralmente tem sido colocado, absoluta, mas é inteiramente relativa”.   A despeito de4

seu relativismo incipiente e de sua advertência de que a abstinência sexual é

prejudicial para a maioria das pessoas, tanto física quanto espiritualmente, Brunner

não era favorável à relações sexuais “livres”.5

Quando analisa o argumento da virgindade, conforme ensinado pela Igreja

Cristã, desde os seus primórdios, Brunner o classifica como “séria distorção da idéia

bíblica do matrimônio”, devido à influência do “misticismo platônico” na igreja.

Continuando sua crítica, Brunner diz que o sexo era visto como “algo vil, e indigno

de seres humanos inteligentes”,  noção que permaneceu no seio da Reforma, e nos6

movimentos puritanos e pietistas.  Esta situação deplorável e contrária ao

Emil Brunner,  The Divine Imperative (Philadelphia, PA: The Westminster1

Press, 1947), 590.  Eu e tu também é citado às páginas 28, 380 e 636.

Ibid., 19.  Ver também, 106.2

Ibid., 26.3

Ibid., 263.  Como evidência do prestígio do pioneirismo relativista de4

Brunner entre os teólogos liberais ver: Fletcher, Moral Responsibility, 24.

Brunner, The Divine Imperative, 366.5

Ibid., 364.6
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“casamento”, deveria, no ideal de Brunner, ser combatida tenazmente pela igreja

cristã até a vitória “final”.1

Embora Brunner tivesse deixado claro que o combate às distorções

milenares relativas ao sexo devesse ser empreendida por “aqueles que pertencem a

Cristo e não por pagãos”,  o que ocorreu, posteriormente, foi um combate feroz aos2

valores da ética sexual bíblica, encetado por segmentos sociais, esposando idéias não

cristãs.

É relevante destacar a percepção de Brunner sobre as mudanças na conduta

sexual em curso.  Ele observou que sua época passava por profundas modificações, 

como o paulatino desaparecimento do matrimônio monogâmico, que estava dando

lugar a relacionamentos livres.  Isto se devia, conforme sua avaliação, ao desinteresse

da sociedade em manter o costume de impedir estes relacionamentos e, em segundo

lugar, pelo advento dos métodos contraceptivos.  3

Desta maneira percebe-se que, se por um lado, Brunner propunha uma

campanha marcadamente cristã contra a perspectiva pessimista do sexo, esposada

pela Igreja medieval e perpetuada ao longo dos séculos pelo sistema monástico.  Por

outro,  defendia os valores cristãos de abstinência sexual pré-marital, junto com o

casamento monogâmico. 

Ibid.1

Ibid.2

Ibid., 377-378.3
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Embora manifestasse boas intenções de promover a restauração de uma

ética sexual cristã equilibrada, a proposta de Brunner não teve êxito.  Seus conceitos

estavam fundamentados na falsa estrutura do relativismo.  Ele acabou contribuindo

para o estabelecimento da ética situacional, através dos elementos existenciais-

relativistas.  Com o combate aos equívocos passados, referentes ao sexo, ele

contribuiu para fomentar a Revolução Sexual.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

A influência do Existencialismo buberiano também se fez sentir em

Bonhoeffer.   O teólogo luterano aplicou a filosofia do encontro existencialista à1

prática libertadora da oração.   Para ele, a vontade de Deus é revelada interiormente2

ao cristão, mediante o relacionamento pessoal com Deus, por meio da oração.  Desta

maneira, o “encontro existencial” com Deus substitui a revelação objetiva das

Escrituras Sagradas, única fonte segura de orientação ética para o cristão.3

Bonhoeffer, Ética (São Leopoldo, RS: Sinodal, 1988), 150-151.1

Antes de Bonhoeffer, Buber já enaltecera o valor da oração, dentro do2

contexto do encontro.  Ver: Buber, 136.

Como existencialista, Bonhoeffer deixa-se envolver pelo aspecto subjetivo3

do encontro com Deus em detrimento do aspecto objetivo.  Para um melhor
esclarecimento menciona-se o aspecto subjetivo, transmitido pelas palavras de
Cristo: “Eu sou a videira, vós os ramos.  Quem permanece em mim, e eu nele, esse
dá muito fruto” (Jo 15:5).  O aspecto objetivo é exposto pela complementação feita
pelo próprio Cristo: “se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu
amor” (Jo 15:10).  Ver também, 1Jo 3:6, 9.
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Quando se trata da relação lei e obediência, Bonhoeffer aponta o amor como

critério normativo, não o decálogo, e justifica: “por amor a Deus e aos seres

humanos, Jesus se tornou violador da lei: infringiu a lei do sábado para santificá-la no

amor a Deus e aos seres humanos”.  1

A ampliação do argumento do amor conduz ao conceito da pecaminosidade

relativa: pois “para a ação responsável existe, portanto, algo assim como uma

impecabilidade relativa”.   A partir do instante em que o amor passa a substituir o2

decálogo, tornando a transgressão justificável, manifesta-se o caráter antinomiano de

Bonhoeffer.  Este passo será uma preparação para outras violações da lei de Deus,

inclusive nos aspectos que envolvem questões sexuais, como a liberação de

intimidades pré-maritais. 

A ética cristã, segundo a ótica de Bonhoeffer, determina que a ação

responsável é uma “aventura livre, sem justificação por lei alguma”, cuja derradeira

conseqüência é a “renúncia a seu conhecimento último e válido de bem e mal”.3

Realmente, com isto Bonhoeffer consolida o relativismo dos valores éticos,

conseqüência natural do Existencialismo teológico.

Levada às últimas conseqüências, a ética de Bonhoeffer, centralizada

existencialmente em Cristo, implicará em que “não há verdadeira vivência cristã fora

Bonhoeffer, 136.1

Ibid., 136.2

Ibid., 139.3
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da realidade do mundo, nem verdadeira secularidade fora da realidade de Jesus”.  1

Neste ponto Bonhoeffer fornece as bases do moderno secularismo cristão.

Paul Tillich (1886-1965)

Na obra A era protestante, Tillich defende “um método verdadeiramente

dialético, oposto, portanto, ao sobrenaturalismo do barthianismo atual bem como a

qualquer outro tipo de ortodoxia e de fundamentalismo”.   Quando levado às últimas2

conseqüências, o pensamento de Tillich culmina na reivindicação de que a

“mudança, que é o principal caráter da vida, é também a marca fundamental da

ética”.3

Tillich faz uma análise das transformações éticas ocorridas ao longo da

história, classificando-as como ética autônoma, heterônoma e teônoma: “a autonomia

afirma que o ser humano, portador da razão universal, é fonte e medida da cultura e

da religião - ele é sua própria lei”,  enquanto a “heteronomia acredita que o ser4

humano, incapaz de agir segundo a razão universal, deve se submeter a leis estranhas

e superiores a si mesmo”.   Para ele, a “teonomia afirma que a lei superior é, ao5

mesmo tempo, a lei inerente ao ser humano, mas baseada no fundamento divino que

Ibid., 113.1

Tillich, A era protestante, 27.2

Ibid., 173.3

Ibid., 84-85.4

Ibid., 85.5
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é o próprio fundamento do homem”, e conclui: “a lei da vida transcende o ser

humano, embora seja, ao mesmo tempo, a sua própria lei”.  1

Para Tillich, a análise teônoma da cultura é a tarefa mais relevante a ser

operacionalizada, porque, através dela, é possível “mostrar que no fundamento de

qualquer cultura autônoma reside implicitamente algo incondicional e sagrado”.2

Mediante este arrazoado, Tillich pretende demonstrar que existe algo de religioso nas

iniciativas secularizantes, o que irá, sem dúvida, contribuir para o fortalecimento da

ética cristã liberal.

A ética do amor

Para Tillich, um dos pontos frágeis do protestantismo provém da sua 

incapacidade de “jamais ter descrito suficientemente o lugar do amor”, por isto, “o

protestantismo precisa de uma nova interpretação do amor”.   Nesta nova3

conceituação, o amor não é “mera emoção, mas poder ontológico”, e uma vez sendo

entendido desta maneira, o amor “haverá de ser o princípio básico de qualquer ética

social protestante, capaz de unir o elemento eterno com o dinâmico, o poder com a

justiça e a criatividade com a forma”.4

Ibid.1

Ibid., 86.2

Ibid., 26.  Para uma noção da definição bíblica de amor ver p. 78, acima.3

Tillich, A era protestante, 26.4
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Tillich também critica o catolicismo por não ter sido capaz de se adaptar ao

“período moderno do desenvolvimento burguês”.  Critica ainda o “absolutismo

racional”, o “sobrenaturalismo na ética”, e o “relativismo”, que faz da mudança o seu

próprio princípio absoluto, por não terem sido capazes de se adaptar às mudanças

fundamentais da situação histórica.  Tillich apresenta como solução o “princípio do

amor”,  na realidade, um princípio de ética que “mantém o elemento eterno e1

imutável na mesma medida em que torna a sua realização dependente de atos

contínuos de intuição criativa”.   A expressão “intuição criativa” denuncia o2

fundamento existencialista da ética do amor em Tillich.  Tal posicionamento é

confirmado pela caracterização do amor: 

Só o amor pode se transformar segundo as exigências concretas dos indivíduos
e

das instituições sociais sem perder a própria eternidade, a dignidade e a
validade incondicional.  O amor adapta-se a todas as fases do mundo em 
transformação.3

A última frase é crucial.  Com ela Tillich fornece o elemento relativista da 

ética do amor.   Para ele: “O amor sempre exige leis e instituições, mas também está4

sempre pronto a fazer surgir delas novos kairos, e criar novas leis e novos sistemas de

Ibid., 175.1

Ibid.2

Ibid., 176.  Itálicos originais.3

Ver a discussão de Tillich sobre o princípio do amor em oposição aos4

absolutos legais da Idade Média em: A era protestante, 176. 



146

ética”.   Como exemplo, menciona-se o “novo sistema de ética” proposto pelo1

próprio  Tillich: “o conteúdo do imperativo moral é determinado por necessidades

biológicas e psicológicas e por realidades culturais.  Isso impede normas éticas

absolutas e admite somente um relativismo ético calculista”.2

Tillich e o Princípio de Interpretação Bíblico Crítico-Histórico

As pressuposições teológicas de Tillich são construídas tendo por base o

método crítico-histórico, com o qual, segundo ele, pode-se demonstrar os “elementos

míticos e lendários dos dois Testamentos”.   Este posicionamento de Tillich é3

deveras relevante para este estudo, porque demonstra como se desenvolveu a ética

favorável ao sexo antes do casamento.  A partir da adoção do método de

interpretação crítico-histórico, houve uma rejeição do relato bíblico como digno de

confiança histórica. Diversos conteúdos do texto bíblico passaram a ser considerados,

usando a própria expressão de Tillich, “míticos e lendários”.  Com isto, abriram-se as

Ibid., 179.  Obs.: Kairos é a forma transliterada que Tillich usou no seu1

livro. Portanto, a citação segue a grafia original do autor.

Paul Tillich, Teologia sistemática (São Paulo: Edições Paulinas; São2

Leopoldo, RS: Editora Sinodal, 1984), 420.

Tillich, A era protestante, 27.  Cumpre salientar que o teólogo cometeu um3

equívoco histórico quando discorreu sobre a origem e a aplicação do método crítico-
histórico como “uma proclamação impressionante e gloriosa da verdade do princípio
protestante.  Neste sentido a teologia protestante haverá sempre de ser teologia
liberal”.  Ibid., 27-28.  Conforme discutido anteriormente (ver p. 123, acima), Lutero
introduziu o método gramático-histórico de interpretação da Bíblia, enquanto o
método crítico-histórico só surgiria dois séculos depois de Lutero.
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portas para a adoção de uma ética humanística, oposta a ética divina da Bíblia,

sustentada pelo princípio de interpretação bíblico gramático-histórico.

Ética Situacional

Diversos personagens contribuíram para forjar este sistema ético abrangente.

Dentre os filósofos existencialistas, Martin Buber foi quem mais exerceu influência

sobre a teologia liberal.  A seguir, serão destacados os principais eruditos

proponentes da ética situacional, com suas respectivas proposições.

John A. T. Robinson (1919-)   

Como um dos sustentáculos da ética situacional, Robinson defende o

relativismo dos valores em contraposição à “ética supranaturalista”, “apoiada pela

sanção do Sinai”.   Conforme Robinson, a ética cristã precisa “se desembaraçar dos 1

suportes do legalismo supranaturalista”.   Deste modo, em nome das “exigências do2

amor”, ele deixa de reconhecer a imutabilidade das leis de Deus.3

Na avaliação de Robinson, a ética heterônoma, que, com seus valores morais

absolutos e objetivos, “deriva a sua norma 'de fora de si'”, levanta um “dique seguro

contra as correntes do relativismo e do subjetivismo”, tem sua fraqueza no fato de ser 

Robinson, 140.1

Ibid., 151.2

Ibid., 154.3
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válida apenas para a pessoa que “acredita no 'Deus do além'”,  ou seja, num Deus1

transcendente.

A ética do amor encontra um ardoroso defensor em Robinson, pois através

de sua perspectiva subjetivista, “só o amor se pode permitir deixar-se conduzir

completamente pela situação, porque ele é dotado, por assim dizer, de uma espécie

de bússola moral que o orienta intuitivamente”.  Sendo moralmente auto-suficiente, o

amor “encara cada situação segundo os seus próprios méritos, sem leis prescritivas”,2

onde “a necessidade humana” é colocada “acima de todas as regras, por mais

sacrossantas” que sejam.3

Havendo firmado as bases de sua ética, Robinson sente-se à vontade para se

posicionar a favor, seja do sexo pré-marital, ou do divórcio, como não sendo “coisas

más ou pecaminosas em si mesmas”.  Em conformidade com este ponto de vista, o

“único mal intrínseco é a falta de amor”.   Robinson se mostra a favor da continência4

e da indissolubilidade do amor exclusivamente no plano situacionista.  Para ele, o

que importa é o “profundo bem-estar [das] pessoas, de cada uma delas em

particular”.  Enfim, este é o fundamento do seu princípio ético normativo. 5

Ibid., 145.1

Ibid., 147-148.2

Ibid., 150.3

Ibid., 151-152.4

Ibid., 152.5
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Em termos práticos, a satisfação das necessidades humanas instintivas pode

ser vista como “fim em si mesmo”, desde que imperativa para o bem-estar.  O sexo

pré-marital, por exemplo, seria plenamente justificável dentro desta perspectiva.

Joseph Fletcher (1905-)

Foi o responsável pela estruturação da ética situacional.  Em sua obra Moral

Responsibility - Situation Ethics at Work, ele admite vinculações diretas com a

filosofia nominalista de Ockham, que faleceu por volta de 1350.   Também1

reconhece o débito ao Existencialismo teológico de Kierkegaard e seu “salto” de fé, 

independente da “lógica ou do senso comum”.   Nesta obra, ele inclui Buber,2

Brunner, Barth e Bonhoeffer na lista de ascendentes da ética situacional.3

A exemplo de Robinson, Fletcher fundamenta sua ética a partir de princípios

estruturados sobre o amor, de tal modo que são postos de lado todos os códigos.

Assim, conforme Fletcher, a “ética cristã reduz a lei de um sistema estatutário de

regras, para o cânon do amor somente”.   Não há um “esquema de conduta4

codificada”, e, sim, “um esforço calculado de relacionar o amor com um mundo de 

Fletcher, Moral Responsibility, 34.  Ver pp.105-106, acima.1

Ibid., 13.2

Ibid., 232.3

Ibid., 15.4
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relativismo, através da obediência casuística do amor”.   Dentro deste esquema, onde1

inexistem absolutos, “apenas os fins justificam os meios”.  2

Para Fletcher “as decisões devem ser feitas situacionalmente, não

prescritivamente”.  Isto implica, naturalmente, numa “espécie de 'relativismo

absoluto' ou um verdadeiro antinomianismo”.   É obvio que a aplicação dos3

princípios da ética situacional resultam na aprovação do relacionamento sexual pré-

marital, e isto, conforme Fletcher, com o endosso da Bíblia.4

Richard F. Hettlinger           

Na obra Living with Sex, Hettlinger contribuiu para a consolidação da ética

situacional.  Neste livro, argumenta favoravelmente ao sexo pré-marital, desde que

ocorra com amor.   Com Hettlinger, a teologia liberal legitimou as relações sexuais5

Ibid., 16.1

Para uma melhor noção sobre a defesa do argumento no qual “os fins2

justificam os meios” ver: Joseph Fletcher, Moral Responsibility, 23.  Ver também
esta outra obra do mesmo autor: Situation Ethics (Philadelphia, PA: Westminster
Press, 1966), 120-133.

Fletcher, Moral Responsibility, 24.  Ver as considerações de Fletcher sobre3

as quatro principais mudanças no cânon da cultura, que se direcionam para o
relativismo: Ibid. 24.  Ver também:  Reinhold Niebuhr, Moral Man and Imoral
Society (New York: Charles Scribner's Sons, 1948), 66-67.

Ibid., 134.  O conceito de Fletcher não suporta, todavia, um exame mais4

cuidadoso da Bíblia.  Ver o primeiro capítulo do presente trabalho.

Hettlinger, 125-142.5
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pré-maritais. Depois dele, outros eruditos empenharam-se na busca de novas

justificativas teológicas para as relações sexuais pré-conjugais.

Werno Stiegemeier (1951-)

Quando bacharelando em teologia na Escola Superior de Teologia da Igreja

Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, Stiegemeier reuniu diversos argumentos

favoráveis às relações sexuais pré-maritais.  Entre os motivos apresentados, destaca-

se o que defende o sexo pré-conjugal “responsável”.  1

Fundamental à sua argumentação é o princípio do “amor que Jesus viveu e

nos ensinou”.   A sua teologia do “amor responsável” levada às últimas2

conseqüências, considera aceitável, até mesmo uniões “ilegais”, uma vez que, a seu

juízo, tal união poderá alcançar mais “o sentido pleno da união matrimonial, do que

aquele que é legalizado apenas para cumprir uma formalidade.  O comportamento

sexual pode ser responsável tanto antes quanto depois dele”.3

Stiegemeier é mais um entre os inúmeros exemplos que aceitam e defendem

os princípios do Existencialismo, da ética situacional e do relativismo dos valores, 

embasados no argumento do “amor”.  Deste modo, o sexo pré-marital tornou-se uma

Werno Stiegemeier, “Conceituação da Sexualidade - Exemplificadas no1

Modelo Temático das Relações Prematrimoniais”, Monografia Para a Cadeira de
Sistemática, Faculdade de Teologia da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no
Brasil, São Leopoldo, Brasil, março de 1977, 28.

Ibid.2

Ibid., 27.3
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prática amparada no consenso popular da sociedade cristã ocidental. 

A Sensualização da Cultura Brasileira

O Brasil é conhecido pela sensualidade do carnaval, exibido para todo o

mundo anualmente pelas redes de televisão.  Esta sensualidade se deve a diversos

fatores históricos: (1) as músicas e danças eróticas de índios e negros; (2) a

“colonização exploratória e escravista”, (3) a “paradoxal tolerância mal disfarçada

pelos poderes empenhados na colonização - tolerância que nem mesmo os jesuítas

puderam evitar”.  1

A colonização do Brasil iniciada no século XVI foi basicamente um

empreendimento de homens solitários,  que de início passaram a se unir “com2

quantas índias lhes topassem o caminho”.   Não era incomum encontrarem-se3

crianças louras, fruto do amor físico de brancos com índias, vivendo soltas pelos

matos sem conhecerem os pais.4

Os primeiros escravos africanos foram trazidos para o Brasil em 1559 para

Ronaldo Vainfas, Trópico dos pecados (Rio de Janeiro: Nova Fronteira,1

1997), 62.

Carl N. Degler, Nem preto nem branco (Rio de Janeiro: Labor do Brasil,2

1976), 239.

Vainfas, Trópico dos pecados, 62.3

Gilberto Freyre, Casa-Grande & Senzala (Rio de Janeiro: Record, 1992),4

93.
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servirem de mão de obra para a emergente indústria açucareira.   Visto estarem1

“disponíveis”, as escravas africanas também se tornaram parceiras sexuais dos

senhores rurais, em parte pele ausência de mulheres brancas,  em parte pela2

tendência à poligamia assimilada dos árabes muçulmanos,  que dominaram a3

Península Ibérica entre os séculos VIII e XII.4

Desde o início da colonização os portugueses uniam-se em mancebias com

índias e negras, mas para estabelecer descendência legítima eles se casavam com as

brancas do Reino indicadas pelos pais.   Partiam para os sertões, onde construíam5

currais e tinham filhos ilegítimos, mas esporadicamente voltavam para suas esposas

estabelecidas nas casas oficiais.6

A vida econômica, social, política, religiosa e sexual dos primeiros colonos

brasileiros firmou-se em torno da casa-grande e da senzala,  de modo que os senhores7

rurais eram os proprietários das terras, dos homens e das mulheres.  Sua influência,

EMI, ver “Escravidão”.1

Leila M. Algranti, “Famílias e Vida Doméstica”, em HVPB, 1:136.  Ver2

também: Freyre, l; Degler, 236, 237.

Freyre, 100.3

EMI, ver “Portugal”.4

Algranti, 1:136.5

Ibid.6

Freyre, liii, liv.7
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inclusive, era maior do que a da Igreja Católica.   Não é de se estranhar que neste1

“patriarcalismo polígamo”,  os senhores de engenhos tivessem filhos bastardos com2

índias e negras.   Alguns deles chegavam a mostrar suas amantes negras para os3

visitantes, “mesmo quando suas mulheres estavam presentes”.4

Por sua vez, a Igreja Católica se esforçava por implantar a continência e o

modelo de matrimônio cristão.   Ainda no primeiro século da colonização, os padres 5

José de Anchieta e Manuel da Nóbrega relataram o envolvimento sexual de colonos

com índias e negras.   Para coibir as práticas sexuais ilegítimas, o Tribunal do Santo6

Ofício de Lisboa enviou um grupo de representantes aos estados da Bahia e

Pernambuco para uma visitação inquisitorial realizada entre os anos de 1591 e 1595.  7

O relato das denúncias feitas à Igreja constituem-se nas fontes reveladoras das

intimidades sexuais dos colonizadores brasileiros.8

Ibid., lvii.1

Ibid., liii.2

Algranti, “Famílias e Vida Doméstica”, em HVPB, 1:136.3

Degler, 243.  Ver também: Ronaldo Vainfas, “Moralidades Brasílicas:4

Deleites Sexuais e Linguagem Erótica na Sociedade Escravista”, em HVPB, 1:234.

Vainfas, “Moralidades Brasílicas”, 1:224.5

Freyre, lxx.6

Vainfas, Trópico dos pecados, 62.  7

Vainfas, “Moralidades Brasílicas”, 1:228.  Ver: Freyre, lxvi.8
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Os registros da primeira visitação do Santo Ofício ao Brasil informam que

homens brancos, casados e solteiros, inclusive padres praticavam relações sexuais

ilícitas.   Alguns deles que justificaram a “fornicação” diziam não haver “mal grave1

em andar com mulheres”.   A maioria dos colonos convocados a prestar depoimentos 2

argumentavam que a “fornicação simples”, ou seja entre solteiros e solteiras não era

pecado.   Consideravam pecado mortal dormir com uma virgem ou donzela.   3 4

Sexo Pré-Marital no Brasil Colônia

Fazia parte da tradição colonial que os rapazes se iniciassem sexualmente

cedo com escravas.  Os pais “viram sempre com olhos indulgentes e até simpáticos a

antecipação dos filhos nas funções genésicas: facilitavam-lhes mesmo a precocidade

de garanhões”.   Referem algumas tradições que até “mães mais desembaraçadas5

Vainfas, Trópico dos pecados, 63.  Ver também: Vainfas, “Moralidades1

Brasílicas”, 233, 241, 266.

Vainfas, Trópico dos pecados, 65.2

Conceito de solteira no período colonial: “Solteira era a mulher3

desimpedida, livre, sem proteção de família ou marido, passível de envolver-se em
quaisquer relações amorosas ou sexuais... solteira era, como se dizia, a ‘mulher que
nunca casou’, ‘mulher que não tem marido’, ‘mulher pública’, quase um sinônimo de
meretriz, ainda que sem conotação profissional”.  Ibid., 69.

Ibid., 68.4

Freyre, 372.5
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empurravam para os braços dos filhos já querendo ficar rapazes e ainda donzelos,

negrinhas ou mulatinhas”.  1

O menino que se iniciasse cedo era volorizado como “raparigueiro”,

“femeeiro”, “deflorador de mocinhas”.  Mas, também, havia uma perversa motivação

de lucro porque ao “emprenhar negras” aumentava o “rebanho e capital paternos”.  2

Na verdade, o exemplo para os filhos era dado pelos pais que mantinham relações

adulterinas com escravas.  3

A colônia brasileira vivenciou o duplo padrão de comportamento sexual, no

qual os rapazes brancos podiam iniciar-se sexualmente com índias ou negras,

enquanto as moças eram cuidadosamente preservadas para o casamento.  O próprio

código civil prescrevia a virgindade da moça como condição para o casamento.   Na4

verdade, esta postura revela “misoginia e racismo” como “tempero das relações

pluriétnicas da colonização lusitana no Brasil”.5

Ibid.1

Freyre, 372.2

Vainfas comenta as reprovações do padre Manuel da Nóbrega: “Sua [João3

Ramalho] vida, vituperava Nóbrega, corria solta à moda dos índios, rodeado de
mulheres e da filharada que estas lhe davam; e os meninos de Ramalho, mal atingiam
a puberdade, não hesitavam em seguir o exemplo do pai, unindo-se a várias
mulheres, sem cuidar se eram irmãs ou parentas”.  “Moralidades Brasílicas”, 233.

Cláudia Fonseca, “Ser Mulher, Mãe e Pobre”, em HMB, 528.4

Vainfas, “Moralidades Brasílicas”, 241.  Ver também: Degler, 199.5
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Uma boa parte, talvez a maioria da população iniciava suas experiências

sexuais antes do casamento.  Isto é comprovado pela elevada taxa de crianças

ilegítimas que chegava a 40%.   Parece que no Brasil ocorreu o mesmo fenômeno de 1

muitas aldeias européias da época pré-industrial: as relações sexuais começavam “já

durante o noivado.  Bastava a moça acreditar na seriedade das intenções de seu

pretendente para lhe entregar o dote da sua virgindade”.  2

A história do abandono de crianças é outra fonte indicativa da prática de

relações sexuais pré-maritais no Brasil colonial.  A fim de evitar o infanticídio, foram

instaladas as Rodas nas Santas Casas de Misericórdia, como a de Salvador, que

recebiam crianças brancas enjeitadas.  Os historiadores propõem as seguinte

hipóteses explicativas para o abandono das crianças: (1) resultado das relações

ilícitas de mulheres de condição elevada, para as quais se colocava a questão de

salvaguardar a honra; (2) o costume de expor ou dar os filhos para serem criados por

outros era um derivativo do índice elevado de filhos ilegítimos, principalmente de

filhos de adolescentes, entre 12 e 16 anos.   O fato é que o mundo colonial conviveu3

com taxas de 30% a 60% de bastardia entre os livres e de 50% a 100% entre os

escravos.  Os censos do século XIX na capital baiana indicam que de cada três mães

Fonseca, em HMB, 528. 1

Ibid., 529.2

Renato P. Venâncio, “Maternidade Negada”, em HMB, 198.3
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brancas uma havia tido filho fora do matrimônio.1

População Afro-Brasileira e Sexo Pré-Marital

Desde o princípio de suas atividades no Brasil, a Igreja Católica se esforçou

por implantar a continência e o modelo de matrimônio cristão.   Mas, de acordo com2

Florestan Fernandes, a política central da sociedade escravocrata brasileira foi a de

impedir o florescimento da vida social organizada e de família entre os escravos.  3

Realmente, a maior parte da população de cor não se envolveu com os valores sociais

do casamento cristão.4

As condições em que se deu a abolição da escravatura mantiveram um

padrão de vida mais degradante para os ex-escravos.   Sem cultura, sem habilitação5

profissional e sem teto, a maior parte dos ex-escravos não teve outra alternativa senão

se refugiar nos becos e cortiços das grandes cidades.  A coabitação sob forma de

apinhamento refletia-se de modo direto na desorganização da vida sexual: 

As crianças aprendiam precocemente os segredos da vida, sabendo como os
adultos procediam para ter prazer sexual, como se perpetua a espécie e se
processa o parto  quando iriam receber um novo irmãozinho, etc.  Nos casos em
que o marido ou amante não saíam ao mesmo tempo que a mulher para o

Ibid., 199.1

Ver p. 157, acima.2

Florestan Fernandes, A integração do negro na sociedade de classes (São3

Paulo: Ática, 1978), 1:154.

Ibid., 1:203.4

Ibid., 1:146.5
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trabalho, por serem biscateiros, malandros, ou bêbados contumazes, acabavam
ficando em casa grande parte do dia e levando para lá seus amigos.  Daí nasciam
não só relações perigosas para os menores, como vários tipos de incentivos ao
vício.  O padrasto ou o amásio tendia a aproveitar as oportunidades para seduzir
a filha da companheira e para entreter-se sexualmente com meninos ou rapazes
do mesmo sexo.  Também podia ocorrer o inverso: a madrasta ou a amiga
seduzir o filho do companheiro.  Pudemos registrar certo número de informações
concordando sobre ambas alternativas.  Por fim, as próprias crianças acabavam
achando atrativos na atividade sexual: serviam-se uns aos outros, segundo os
informantes já com cinco ou seis anos, embora fossem os meninos e as meninas
púberes os mais empenhados em aproveitar essa fonte de prazer.  Então, tanto
ocorriam relações heterossexuais entre irmãos e irmãs ou entre primos e primas
quanto podiam formar pares ou círculos homossexuais, de que participavam os
amigos da vizinhança.   1

Já o rapaz negro tinha como meta “conquistar” a moça negra e tirar a

virgindade dela.  Depois de conseguir o seu intento ele a desprezava.  Por outro lado,

quem se casasse com uma moça “infelicitada” era considerado “trouxa”.   Segundo2

informações colhidas por Florestan Fernandes, em torno de 85% a 100% das jovens

negras “se infelicitavam”, fora de qualquer compromisso de noivado ou perspectiva

de casamento.  O efeito básico desta cultura sexual era a mãe solteira e o filho

natural, cujo montante “continua a ser muito elevado”.3

Ibid., 1:149.1

Ibid., 1:203-204.2

Ibid., 1:150.  Florestan Fernandes propôs uma hipótese a fim de explicar a3

ampla aceitação das relações sexuais livres entre a população afro-brasileira: “a
análise sugere que atrás da ‘sexualidade negra’, estavam envolvidos outros valores,
de natureza supra-erótica.  Na esfera do amor é que as ‘pessoas de cor’ competiam
entre si e com os ‘brancos’.  Além disso, nessa esfera as pessoas podiam sentir-se um
valor - tanto como ‘presa’, com os riscos e as compensações da ‘caça amorosa’
(sendo que a iniciativa e o papel ativo podia caber ao homem ou a mulher); quanto
como algo ardentemente desejado, perseguido e disputado” (1:218).
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A Sensualidade da Música e da Dança Brasileira

As transgressões sexuais dos primitivos colonos brasileiros tinham uma 

ressonância na música e na dança de negros e índios.  Segundo Freyre, “Pelo menos

entre os negros - os puros, imunes de influência muçulmana - eram mais freqüentes e

ardorosas as danças eróticas que entre os ameríndios e os portugueses”.   Todavia, os1

índios também praticavam “danças eróticas como a presenciada por Koch-Grünberg

entre tribos do Noroeste do Brasil... [mas] parecem ter sido menos freqüentes entre os

ameríndios do que entre os africanos”.   2

O “primeiro compositor reconhecidamente histórico” no Brasil foi o padre

carioca Domingos C. Barbosa (1738-1800),  filho de pai branco e mãe preta3

angolana.   O gênero de música por ele composta era conhecida como Lundu e foi4

classificada como “libidinosa música colonial”:

Eu tenho uma Nhanhazinha
De quem sou sempre moleque
Ela vê-me estar ardendo
E não me abana c’o leque
Ai céu!
Ela é minha Iaiá

Freyre, 100.1

Ibid.2

Valter Krausche, Música popular brasileira (São Paulo: Brasiliense, 1983),3

15.

Hermano Vianna, O mistério do samba (Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1995),4

38.
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O seu moleque sou eu.1

O lundu era uma dança de origem negra “marcada por um movimento

acentuadamente coreográfico, típica das rodas, como o batuque, envolvendo meneios

de quadris e sapateados”.   Esta música deixou uma herança, “o uso sistemático da2

síncopa e da sétima abaixada”.3

O maxixe foi outro ritmo perpetuador da sensualidade na música brasileira. 

Ele misturava a “malícia do lundu com gêneros europeus e da América Central

(habanera), [e] teve o seu comportamento muito criticado visto como ‘imoral’,

‘atentatório aos bons costumes’.”   A seguir uma descrição da dança:4

Os pares enlaçam-se pelas pernas e pelos braços, apóiam-se pela testa num
quanto possível gracioso movimento de marrar e, assim unidos, dão a um tempo,
três passos para diante e três passos para trás, com lentidão.  Súbito,
circunvoluteiam, guardando sempre o mesmo abraço, e, nesse rápido
movimento, dobram os corpos para frente e para trás, tanto quanto o permite a
solidez de seus rins, tornam a dobrar-se, e, sempre lentamente, três passos atrás
vão avançando e retrocedendo, como a quererem possuir-se.5

“Sensual” e “diabólico”, o maxixe foi fortemente combatido pela Igreja

Católica.  Seu declínio, ocorrido na década de 1920, coincidiu com a ascensão do

Krausche, 14.1

Ibid., 16.2

Ibid., 17.3

Ibid., 23.4

João Chagas, citado por Krausche, 23.5
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samba, um “encontro de vozes e de corpos mais amplo” do que o próprio maxixe.1

“Pelo Telefone”, nascido de mãos e vozes negras, foi o primeiro samba

gravado em 1917 que misturava “elementos do maxixe, traços de batuque, estribilho

de canção sertaneja”.   A seguir um breve histórico do samba:2

Traçando a linha evolutiva que vem do batuque de Angola e do Congo até o
partido-alto, vamos encontrar: a) primeiro, o lundu bailado, dando origem ao
lundu puramente canção dos salões imperiais, aos sambas rurais da Bahia e de
São Paulo, a um lundu campestre ainda dançado, e a outras manifestações; b)
depois, todas essas expressões (com a chula do samba baiano ganhando status de
manifestação autônoma) confluindo para o que chamaremos de samba da
“Pequena África da Praça Onze”, onde o núcleo irradiador foi a casa da Tia
Ciata; c) depois ainda, o samba amaxixado da “Pequena África”, dando origem
ao samba de morro; d) finalmente, esse samba de morro dicotomizando em
samba urbano, e em partido-alto, próprio para ser cantado em roda.3

Atualmente, através das transmissões da televisão, cinema, internet, o

carnaval brasileiro atua como uma dissolução da “consciência individual na pulsação

sensual dos corpos em comunicação por meio do ritmo”.   Na opinião de Celso4

Favaretto, “o carnaval caracteriza-se, sobretudo, pela inversão de hierarquias, através

Krausche, 24.1

Ibid., 29, 30.2

Nei Lopes, citado em Hermano Vianna, 122.3

Nicolau Sevcenko, “A Capital Irradiante: Técnica, Ritmos e Ritos do Rio”,4

em HVPB, 3:597.  Para uma melhor noção da história do carnaval brasileiro como
sincretismo entre costumes africanos e catolicismo, ver: Maria C. C. Wissenbach,
“Da Escravidão à Liberdade: Dimensões de Uma Privacidade Possível”, em HVPB,
3: 82-86.  Ver também: Maria I. P. de Queiroz, “Carnaval Brasileiro: da Origem
Européia ao Símbolo Nacional”, CC 39 (agosto de 1987): 717-729; Luiz F. de
Alencastro, “Vida Privada e Ordem Privada no Império”, em HVPB, 2:52; Vianna,
111, 121-127; Krausche, 39, 40.
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do exagero grotesco de personagens, fatos e clichês.  Abole a distância entre os

homens, entre o sagrado e o profano... relativizando todos os valores”.  1

Apesar do esforço em cultuar o samba como música nacionalista,  o Brasil2

não ficou imune à influência da música estrangeira.   Com o aparecimento dos3

Beatles, o rock tornou-se uma “força decisiva como elemento captador e deflagador

de atitudes que, ao recusar qualquer forma de tirania, visava a ultrapassar os modos

estabelecidos de vida”.   Sob o ponto de vista de Erasmo Carlos, “a juventude4

começou a se libertar por causa dele [rock]”.   Por sua vez, o “rock brasileiro”5

formou-se como uma mistura de bolero, samba-canção e a batida ligeira do

rock’n’roll.   6

A Revolução Sexual

A postura ética, que reservava as relações sexuais exclusivamente para o

casamento monogâmico, prevaleceu desde a sistematização empreendida por

Agostinho no quinto século da Era Cristã, até o presente.  Durante o século XVIII,

Celso Favaretto, Tropicália, alegoria, alegria (São Paulo: Ateliê Editorial,1

1995), 116.

Ver: Vianna, 111.2

Krausche, 61.3

Paulo de T. C. Medeiros, A aventura da jovem guarda (São Paulo:4

Brasiliense, 1984), 69-70.

Ibid., 14.5

Ibid., 20.6
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passou a haver um excesso de liberalidade sexual. Este liberalismo foi enfrentado

pela moral vitoriana,  que, por sua vez, reafirmou socialmente o “velho consenso”. 1

Entre 1945 e 1965 o “velho consenso” desintegrou-se, devido a contra-ofensiva da

Revolução Sexual.   Tal consenso fora forjado ao longo dos séculos como corolário2

da doutrina católica, que substituíra a visão hebraica de sexo pela visão grega.   A3

norma prevalecente era que, exceto para a procriação, todos os prazeres sexuais eram

ipso facto pecaminosos.   A Revolução Sexual veio para atacar frontalmente a4

“abstinência sexual para crianças e adolescentes” e a “fidelidade eterna absoluta”,

propondo em seu lugar a “plena satisfação das necessidades naturais”.  5

Além da reação contra o “velho consenso”, a Revolução Sexual teve outras

causas desencadeadoras.  Para Robinson, ela “começou com a magnificente grandeza

do ideal de autonomia kantiano”.   Também contribuíram as transformações6

resultantes da civilização industrial,  a influência dos ensinos de Freud, o resultado7

Hettlinger, 301

Stafford, The Sexual Christian, 13-14.2

Mace, 13.3

Karl Menninger, O pecado de nossa época (Rio de Janeiro: Livraria José4

Olympio, 1975), 132.

Reich, 60.5

Robinson, 145.6

Para uma melhor noção das mudanças nos costumes e na conduta Ocidental 7

provocadas pela Revolução Industrial, ver: Sevcenko, “O Prelúdio Republicano,
Astúcias da Ordem e Ilusões do Progresso”, em HVPB, 3:6-11.
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da insegurança social,  as mudanças nas lideranças intelectuais e na cultura popular,1

o surgimento de movimentos reivindicatórios de igualdade, a individualização da

sociedade, a ética individualizada, os limites sociais e individuais, a influência

esmagadora da cultura Americana do pós II Guerra Mundial,  através dos filmes,2

seriados, discos, fitas, rádio e moda.   Também colaborou para a Revolução Sexual o3

estudo científico sobre sexo, o colapso dos tabus, a emancipação da mulher,  a4

contestação política proveniente das universidades européias e norte-americanas.5

De modo especial, a Revolução Sexual representou uma transformação nos

termos de segurança: Freud forneceu a confiança de que as pessoas poderiam

controlar a culpa sexual, e a ressaca do pós II Guerra Mundial forneceu a confiança

de que homens e mulheres não mais necessitavam ser limitados pelo seu sexo. 

Repentinamente, a humanidade parecia estar apta a fazer escolhas sem limites, ou

seja, fazer tudo que quisesse, com qualquer um que o desejasse, sem ter que ficar

preso a uma estrutura rígida estabelecida pela natureza ou por Deus.6

Stiegemeier, 11.1

Countryman, 15-17.2

Zenaide B. R. Soares, “O Fascínio do Cinema e seu Papel nas Mudanças de3

Comportamento”, RUGCCLA 3 (19-28 de junho de 1998): 26.

Mace, 71-88.4

Soares, 26.5

Stafford, The Sexual Christian, 35.6
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Na área da medicina, duas conquistas abriram caminho para a Revolução

Sexual: a penicilina e a pílula anticoncepcional.  A primeira podia curar a sífilis, que

era altamente contagiosa, uma doença mortal.  Daí por diante, o sexo livre já não era

mais uma ameaça de mortalidade.  A segunda impedia o nascimento de bebês

indesejados, com muito mais eficiência do que os métodos anteriores de prevenção,

sugerindo, desta maneira, que a conexão de sexo com família e procriação não era

mais necessária.  Pela primeira vez na história da humanidade, o sexo pôde ser

separado das conseqüências de vida-e-morte.  É compreensível que o povo passasse a 

ver o sexo de uma maneira mais liberal, e a se comportar em conformidade com isto,1

uma vez que a sexualidade tornara-se “afinal plenamente autônoma”.2

Especificamente no caso do Brasil, a partir de 1850, as elites religiosas e

intelectuais defenderam a noção de que o casamento era o ambiente apropriado para

as relações sexuais.  A Belle Époque, período cultural compreendido entre 1900 e

1920, manteve esta ênfase na educação sexual.    Era requerido das mulheres que se3

conservassem virgens até o casamento.   Todavia, em 1924 já se podia ouvir no4

Brasil algumas vozes contestatórias da moral sexual vigente.  Neste ano, Ercília N.

Ibid., 14.1

Anthony Giddens, A transformação da intimidade (São Paulo: Editora da2

Universidade Estadual Paulista, 1993), 37.  Ver também Countryman, 15; Soares, 27; 
sobre a influência da pílula anticoncepcional na Revolução Sexual.

Marina Maluf, e Maria L. Mott, “Recônditos do Mundo Feminino”, em3

HVPB, 3:387-389.

Fonseca, em HMB, 528.4
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Cobra publicou um “pequeno ensaio, intitulado Virgindade anti-higiênica, no qual

defende, entre outros direitos, a liberdade sexual para as mulheres.  Em 1927 ela

publicaria o romance Virgindade inútil”.1

Por sua vez, o jornal, o cinema, o rádio e a televisão transtornaram a

intimidade do lar.  Até 1950, os filmes de Hollywood divulgavam os valores do

casamento e da família.  Os filmes Juventude Transviada e O Selvagem, de meados

da década de 1950, introduziram novas tendências, questionando as relações

familiares, o sexo e o casamento.   O cinema industrial introduziu na década de 19602

os temas dominantes da atualidade: sexo, negros, índios, militarismo, contestação

estudantil, corrupção, etc.  Nos EUA, em particular, os distúrbios sociais internos e a

Guerra do VietNam concorreram para o descontentamento em relação à moral

oficial, surgindo então os novos filmes que procuravam enfatizar circunstâncias

sociais.   Na década de 1970, juntamente com o abandono das restrições sociais,3

houve um relaxamento da censura, que permitiu um surto inédito de filmes com

implicações sociais e políticas.  A nudez total tornou-se corriqueira e o palavrão

Maluf, e Mott, em HVPB, 3:398.1

Soares, 26.  A influência do modo de vida americano foi exercida no Brasil2

principalmente pelo cinema.  Sevcenko, “A Capital Irradiante: Técnica, Ritmos e
Ritos do Rio”, em HVPB, 3:529-530.

Em 1964 apareceram Dr. Strangelove, Bonnie and Clyde (1968), Easy3

Rider (1970).  EMI, ver “Cinema”.
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entrou no currículo normal dos atores em cena.   Italianos, ingleses, franceses,1

alemães, suecos, dinamarqueses e japoneses abriram as comportas do sexo, expondo-

o explicitamente nas telas.2

Os filmes exibidos entre 1968 e meados da década de 1970 estabeleceram

“um ideário de liberação e libertação de práticas sexuais” :  Morte em Veneza aborda3

o tema do homossexualismo, Último Tango em Paris mostra cenas de sexo “anal”,

Império dos Sentidos mostra “lentas relações sexuais e orais em close”.  Antes de

1968 estas imagens estavam restritas aos filmes pornográficos, mas agora estão

franqueadas a todos.4

O Brasil, além de divulgar os filmes estrangeiros,  produziu vários filmes na5

década de 1970 que promoviam relações sexuais fora do casamento: em Eu Transo

Ela Transa o personagem principal é um alcoviteiro de alto nível; no terceiro

Os americanos se animaram a expor situações há muito reprimidas, como1

em Looking for Mr. Goodbar (1977), onde uma moça de família atua durante o dia
como professora de crianças surdo-mudas e, à noite, coleciona homens de bar em
bar. Apesar das cenas de sexo ousadas, a crítica considerou-o um filme moralista. 
EMI, ver “Cinema”.

Just Jaeckin realizou Emmannuelle (1974), uma obra erótica, considerada2

mais leve que L'ultimo tango a Parigi, de Bernardo Bertolucci.  EMI, ver “Cinema”.

Paulo R. A. de Menezes, “Heranças de 68 - Cinema e Sexualidade”, TS 103

(outubro de 1998): 51.

Ibid., 55, 56.  Itálicos originais.4

Já na década de 1940 o Brasil tinha jornais e revistas que dedicavam5

amplos espaços para a divulgação dos filmes de Hollywood.  Como exemplo
mencionam-se as revistas: A Cena Muda, A Cigarra, Vida Doméstica, O Cruzeiro,
Cinelândia.  Soares, 25.
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episódio de Os Machões o rapaz que não conseguia mulheres se torna homossexual.  1

Por sua vez, os filmes de Nelson Rodrigues tratam de “sexo, virgindade, estupro,

curra, ninfomania, pederastia, lesbianismo, prostituição”.   A Revolução Sexual2

fomentada pelas pornochanchadas brasileiras defendia a tese, segundo a qual “os

preconceitos prejudicam o harmonioso desenvolvimento sexual e sentimental dos

jovens”.3

Antes da chegada dos modernos meios de comunicação, a leitura diária dos

jornais substituía a oração nos lares cristãos, “hoje em dia a televisão substitui o

jornal”.   Na verdade, a televisão “viria completar e dar o toque final a esse processo4

iniciado pelo cinema, invadindo e comandando a vida das pessoas dentro do próprio

lar”.   5

A Revolução Sexual no Brasil teve na telenovela um poderoso meio de

divulgação.  Até o início da década de 1970, o beijo encarnava a sensualidade

máxima nas novelas.  Nos anos 70 houve uma liberalização constante: “cenários de

Jean-Claude Bernardet, Trajetória crítica (São Paulo: Polis, 1978), 159,1

160.

Ibid., 80.2

Ibid., 179.3

Bloom, 73.4

Sevcenko, “A Capital Irradiante: Técnica, Ritmos e Ritos do Rio”, em5

HPVB, 3:603.
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quarto, casais na cama e gestos que simbolizavam o orgasmo passaram a ser

admitidos”.1

       Flertando com o universo proibido do incesto, do prazer, do sexo antes do
casamento, livre de filhos e obrigações legais, da separação como saída para
casamentos infelizes, com a legitimidade de segundas uniões, com vida
profissional e independência financeira para a mulher, com tecnologias
reprodutivas, as novelas foram sucessivamente atualizando representações da
mulher, das relações amorosas e da família.2

O sexo pré-marital tornou-se uma “convenção recorrente das novelas, mas

seu sentido vai se transformando ao longo do tempo à medida que se desvincula da

procriação e do casamento”.   A novela Irmãos Coragem (1970), “primeiro grande3

sucesso da Rede Globo”, mostrou as relações sexuais pré-maritais do par romântico

principal.  Nas duas novelas seguintes o herói e a heroína repetem o ato. 

Inicialmente o ato sexual significava gravidez imediata e matrimônio certo.  O par

romântico de Irmãos Coragem (1970) é obrigado a casar pelo fato de a heroína estar

grávida.  Com o passar do tempo o ato sexual anterior ao casamento deixa de

implicar tanto gravidez como casamento certo.  As novelas passam a dissociar sexo e

procriação, algumas vezes mencionando o uso da pílula anticoncepcional e mais

recentemente os preservativos.  Em 1973, Estúpido Cupido recriou o ambiente

cultural e musical da década de 1960, e debateu o uso da pílula.  Em 1992, a

Esther Hamburguer, “Diluindo Fronteiras: a Televisão e as Novelas no1

Cotidiano”, em HVPB, 4:471.

Ibid., 4:472.2

Ibid., 4:473.3
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minissérie Anos Rebeldes, também ambientada nos anos 60, apresenta a discussão

entre pai e filha sobre o sexo antes do casamento, devido a descoberta de pílulas

anticoncepcionais na bolsa dela.   1

No que tange à música popular, o movimento da Jovem Guarda, surgido em

meados da década de 1960, contribuiu para a explosão da Revolução Sexual no

Brasil.  A música de Roberto e Erasmo Carlos, É Proibido Fumar, transmite uma

“imagem de transgressão”, “potencializa o desejo sexual”, e torna-se a pioneira na

defesa do “corpo como fonte de prazer”.   Outra música da Jovem Guarda, “Menina2

Linda”, gravada por Renato e Seus Blue Caps, suplicava à menina que largasse a

boneca e se dispusesse à “transa amorosa”.   Assim, a “enunciação dos desejos do3

corpo, movido pelo instinto sexual” constituiu-se na “forma de grito mais recorrente

nas canções da Jovem Guarda”.4

Em outubro de 1967, Caetano Veloso e Gilberto Gil participaram do III 

Festival de Música Popular Brasileira na TV Record de São Paulo com as músicas

“Alegria, Alegria” e “Domingo no Parque”.   Introduzia-se, desta maneira, um novo5

gênero de música popular brasileira, o Tropicalismo.  Com os versos, Eu tomo uma

Ibid., 4:473-474.1

Ibid., 34-35.  Itálicos originais.2

Ibid., 24-25.3

Ibid., 35.4

Favaretto, 17.5
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coca-cola, Ela pensa em casamento, Caetano propõe uma “vida aberta, leve,

aparentemente não empenhada”.   Na avaliação de Favaretto, a entoação, inflexões e1

gestos vocais desta música “intensifica o desejo, ressaltando também o ritual na

música, manifestado na dança e no sexo - e é aqui que melhor se apreende a relação

entre o erótico e o político” do Tropicalismo.2

No caso do Brasil, Maria H. T. de Almeida e Luiz Weis defendem a tese de

que a Revolução Sexual também teve como causa a contestação política da classe

média ao regime militar que, entre outros campanhas, combatia a “dissolução dos

costumes”.3

Em sua avaliação crítica da Revolução Sexual, Allan Bloom assevera:

     A liberdade sexual surgiu como impudica afirmação dos sentidos e como
inegável impulso natural contra a herança puritana dos Estados Unidos, as
convenções e repressões da sociedade, tudo apoiado em mitos da Bíblia acerca

do
pecado original.  Desde o início da década de 60, os limites da expressão sexual
vinham sendo gradativamente postos à prova, sumindo sem que ninguém desse
por isso.  Foi fácil superar a resistência dos pais e dos professores a que os

jovens
dormissem ou vivessem juntos.  As inibições morais, o medo de doenças, o risco
de gravidez, as conseqüências familiares e sociais das relações pré-conjugais,

bem
como a dificuldade de encontrar lugares onde manter as relações - todos os
empecilhos desapareceram de repente.4

Ibid., 18.1

Ibid., 32.2

Almeida e Weis, em HVPB, 4:399.3

Bloom, 124-125.4
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Na verdade, além das motivações filosóficas, econômicas e sociais, a

Revolução Sexual, em seu aspecto negativo, foi uma forte reação contra os padrões

bíblicos de abstinência sexual pré-marital e casamento monogâmico.  Do ponto de

vista positivo, foi um combate contra a noção, sistematizada por Agostinho, de que o

sexo é algo pecaminoso e que havia sido sustentada por séculos, inicialmente pela

Igreja Católica e, desde a Reforma, também pelo protestantismo. 

Numa análise e perspectiva histórica diametralmente oposta a de Allan

Bloom, o reverendo José G. Figueiredo Filho, terceiro colocado no Prêmio Lutero -

1984, expõe o caos provocado pela negação da existência de Deus, da realidade do

mal, atualmente vigorantes na sociedade contemporânea, como resultado direto da

Revolução Sexual:

     A predominância do econômico gerou a famosa e insaciável “sociedade
consumista”.  A prevalência da “carne” gerou o Existencialismo de Sartre como
norma vivencial.  O Marxismo gerou o desfrute “aqui e agora” e a teoria de

Freud
materialistas [sic] e ainda interpretada de modo distorcido dos parâmetros éticos
e morais da Palavra de Deus, desembocou na sexolatria desenfreada de nossos
dias e como que numa diabólica conjugação do “mundo, do diabo e da carne”. 
Temos o quadro real descrito de uma Sociedade que vê desmoronar o lar, a
maternidade sublime, consciente e ética; a respeitabilidade hierárquica
comunitária, e em todos os segmentos humanos, e, a corrupção pela
permissividade e a quase total ausência de uma perspectiva redentiva ou
esperançosa.1

Ética Sexual Contemporânea

Figueiredo Filho, José G.  “A atualidade do problema do mal”.  Uma1

monografia para o concurso “Prêmio Lutero - 1984”, Associação Cemitério dos
Protestantes, Pinheiros, São Paulo, SP, 1984, 25.  Itálicos originais.
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Pode-se dizer que a presente ética sexual abarca duas divisões: religiosa e

secular, sendo que a religiosa subdivide-se em liberal e conservadora.  Cumpre

salientar que, na questão referente à abstinência sexual pré-matrimonial, o que

importa são as pressuposições filosóficas básicas.  Quais são elas?  Sobre o que

foram estabelecidas?  Os cristãos conservadores,  tais como os Adventistas do Sétimo1

Dia,  postulam uma ética sexual consubstanciada nas Escrituras Sagradas, tornando-a2

normativa.  Já os liberais aceitam a Bíblia, mas com base no método crítico-histórico

de interpretação.  Defendem uma postura sexual aberta às relações pré-conjugais.   A3

ética secular tornou-se unanimemente favorável às práticas pré-matrimoniais, a partir

da década de 1960.   Atualmente, a sociedade orienta-se por uma ética sexual aberta4

e livre, desvinculada de compromissos com um Deus transcendente ou com normas

bíblicas. 

Os meios de comunicação de massa exercem um papel preponderante como

propagadores dos novos valores morais trazidos pela Revolução Sexual.  Em

Personas sexuais, Camile Paglia contesta a história tradicional, e defende a tese,

segundo a qual “o erro mais gritante da historiografia tem sido a afirmação de que o

Ver pp. 94-95, acima.1

Ver p. 5, acima.2

Ver p. 94, acima.3

Para uma noção sobre ética sexual secular ver, Andaina Post, “A Família e4

o Indivíduo”, em HPV, 5:91-94; Bloom, 123-137; Paglia, 13-25. 
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judeu-cristianismo derrotou o paganismo.  O paganismo sobreviveu nas mil formas

de sexo, arte, e agora nos modernos meios de comunicação de massa”.1

As emissoras de televisão produzem programas, novelas, e projetam filmes

específicos para a faixa etária jovem, onde as tramas apresentam jovens com o

comportamento que reproduz os modelos aceitos pela sociedade, que por sua vez é

fortemente influenciada pelos próprios meios de comunicação.2

Uma pesquisa realizada entre 13 e 19 de julho de 1995, referente à

programação das cinco principais redes de TV brasileiras e publicada pela revista

Veja,  registra: um termo chulo a cada 131 minutos; uma cena de nudez, a cada 1133

minutos; uma cena que simula o ato sexual, a cada 145 minutos.   A mesma4

reportagem mencionou uma pesquisa de opinião entre 3.075 moradores de 214

municípios das cinco regiões brasileiras sobre sexo na TV.  O resultado foi que: 63%

dos entrevistados entendem que há excesso de sexo na TV, enquanto 19% opinam

que está na medida certa, e 6% pensam que é pouco.   Mesmo alguns juvenis e jovens5

consideram excessivo o apelo sexual veiculado pela TV.  Elisa, de 12 anos e aluna da

Paglia, 34.1

Maria S. B. Fruet “Adolescência, sexualidade e AIDS”, Dissertação de M.2

Ed., Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1995,
78.

Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), Globo, Record, Manchete e3

Bandeirantes.  “Erotismo Liberado para Menores”, Vj, 26 julho 1995, 86.

Ibid., 87.4

Ibid., 86.5
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sexta série, confessou-se chocada com a pressão exercida pelas novelas, no sentido

de que as jovens devam deixar de ser virgens e seguir a maioria.1

Praticamente todos os gêneros de música popular brasileira da atualidade 

fazem referências diretas ou indiretas ao sexo.  É o caso da música sertaneja, onde

Leonardo, um dos principais expoentes deste estilo musical canta, “O amor que dura

uma noite é tempo perdido é sonho, é loucura”.   2

Os grupos de samba que fazem sucesso, como É o Tchan, trazem mulheres

que se requebram sensualmente e canta, “Oi pula, pula, pula circulando o bumbum”.  3

O grupo Terra Samba canta de forma ambígua, “O samba quando é bom, bom, bom. 

A gente pode fazer no banheiro até debaixo do chuveiro.  Fazendo o corpo todo

Ibid., 91.  Para uma melhor noção sobre o papel negativo exercido por1

algumas programações da televisão brasileira na área de educação sexual, ver:
Ricardo Valladares, “Tela Condenada”,Vj, 10 de setembro de 1997, 134-136; Siro D.
de Oliveira, “Você Acha que as Novelas Prejudicam a Formação das Crianças?”, IÉ,
4 de junho de 1997, 59; Edna Dantas, e Ivan Claudio, “Toda Nudez Será Permitida”,
IÉ, 31 de julho de 1996, 76-82; Wilson Marini, “Desligar a Televisão”, CP, 2 de
junho de 1996, 3; “Garota Treina com Boneca Para Ser Mãe”, FSP, 3 de maio de
1998, 3-3; “TV é a Maior Fonte de Aprendizado”, ESP, 11 de julho de 1996, G6;
“Imitação da TV Leva Crianças ao Sexo”, FSP, 3 de maio de 1998, 3-3.

César Augusto, e Piska, “Mentira que Virou Paixão”, em GP (São Paulo:2

Promocional, s.d.), 8, 9.

Jorge Zarath, e Cau Adan, “Tchan na Selva”, em FS (São Paulo: Evento,3

s.d.), 4, 5.
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delirar”.   Na música “Tudo Fica Blue”, o grupo Soweto canta, “Nosso amor é1

natural.  Não existe nada igual.  É uma guerra de prazer.  Faz a gente enlouquecer”.2

No que tange ao sexo, as músicas de rock brasileiras parecem ser mais

ousadas do que as dos seus outros ritmos populares.  A letra da música “Me lambe”,

do conjunto Os Raimundos propõe sexo para uma jovem de 17 anos, “Eu acho que

com sua idade.  Já dá pra brincar de fazer neném”.   Outro exemplo de referência3

explícita a sexo livre encontra-se na música “Bem-Querer” de Maurício Manieri:

“Em plena madrugada.  Você vem surgindo toda nua.  Linda, cabelo contra o vento”.  4

Talvez Cazuza tenha sido um dos mais ousados entre os compositores e cantores de

música rock no Brasil a mencionar relações sexuais impróprias.  Os versos da música

“Só as Mães São Felizes” falam de homossexualismo, “Nunca viu Allen Ginsberg

Julinho Carioca, et al, “Banho de Chuveiro”, em GP, 34, 35.1

Carlito Cavalcante, e Délcio Luiz, “Tudo Fica Blue”, em FS, 6, 7. 2

Referências a relações sexuais encontram-se também nas músicas de outros grupos
de samba: “Cigarro Apagado”, do grupo Katinguelê; “Maravilha te Amar”, do grupo
Os Travessos; “Vem Para Ficar Comigo”, do grupo Exaltasamba.  Ver: FS, 18, 19;
22, 23; 32, 33.

Rodolfo Digão, e Fred, “Me Lambe”, em 15MR (São Paulo: Imprima, s.d.),3

8, 9.

Maurício Manieri, “Bem-Querer”, em 15MR, 34, 35.  Outros exemplos de4

música rock que fazem menção à relações sexuais descompromissadas são: “Eu Fico
Louco”, composta e gravada por Wilson Sideral; “Skaô”, composta e gravada por
Rumbora, 15MR, 22, 23; 40, 41, respectivamente.  Ver também a música de: G.
Goldman, e Eric Stewart, versão de Dudu Falcão, “Somente o Sol” (I’m Not in
Love), em RC (São Paulo: Com Toda Corda, s.d.), 26, 27.
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pagando michê na Alaska”; bestialismo, “Você nunca sonhou ser currada por

animais?”; necrofilia, “Nem transou com cadáveres”; além de incesto e prostituição.1

Para Allan Bloom, o rock tem “um apelo barbárico ao desejo sexual - não ao

amor, não a Eros, mas ao desejo sexual nu e cru...  Os jovens sabem que o rock tem o

compasso das relações sexuais”,  cujo efeito, “é muito mais violento do que a2

pornografia sobre os adolescentes”.3

A internet é outro meio de comunicação utilizado para transmitir a noção de

que relações sexuais antes do casamento é um procedimento normal para os 

adolescentes.  Basta examinar o conteúdo das várias revistas da web voltadas para o

público jovem: a edição de janeiro de 2000 da revista Atrevida orienta os jovens a só

“transar” com responsabilidade, ou seja, usando métodos anticoncepcionais; Criativa

adverte as meninas a atuarem como policiais, isto é, elas precisam tomar a iniciativa

de exigir um método anticoncepcional seguro antes das relações sexuais, uma vez

que os rapazes não estão interessados nisto; Só Para Elas ensina que o “correto” é

fazer sexo com a pessoa “amada”, inclusive fornece ilustrações gráficas de posições

Cazuza, e Frejat, “Só as Mães São Felizes”, em Ritmo certo (São Paulo:1

Com Toda Corda, s.d.), 26, 27.  Cazuza também utiliza expressões chulas ao se
referir à prostituição e ao pretenso desejo de alguém manter relações sexuais com a
própria mãe.  Ver também a menção velada à masturbação na música de Frejat,
Cazuza, e Ezequiel, “Não Amo Ninguém”, em RC, 42.

Ibid., 93-94.  Ver também, McDowell, Os adolescentes falam, 153, sobre2

influência da música rock no comportamento sexual da juventude.

Bloom, 94.3
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sexuais; Capa desdenha dos rapazes virgens e estimula-os a iniciarem-se

sexualmente com quem estiver mais disponível, e sugere: pode ser a vizinha, ou a

prima visitante, ou aquela menina feia que ninguém quer.    Nenhuma revista para1

jovens da internet menciona a possibilidade da abstinência sexual pré-marital. 

Curiosamente, é a Revista da Web, uma publicação de informações gerais para

usuários da internet quem indica a revista It’s Great to Wait como alternativa às

demais revistas jovens, porque promove a abstinência sexual antes do casamento.2

O “ficar” é outro comportamento típico da atualidade.  Lançado nos últimos

anos da década de 1990, o ficar é um “relacionamento sem maiores conseqüências,

resultante da atração repentina e fulminante entre duas pessoas”.   É uma etapa3

intermediária entre a “paquera” e o namoro, que “permite aos jovens liberdades que a

geração de seus pais só desfrutavam numa fase avançada”.   De um modo geral, o4

“ficar” não inclui carícias íntimas nem sexo, “tem beijos e abraços, muito carinho e

A pesquisa nestas revistas publicadas na internet foi realizada no dia 1º de1

fevereiro de 2000.  Outras revistas da internet voltadas para o público adolescente
são: Todateen, Revista putz, Crescer, etc.  Para acessá-las basta digitar o seu título
em qualquer site de procura na internet como: Cadê, Yahoo, Altavista, Aonde, Argos,
Prokura, etc.

Observe-se que a publicação é em inglês.  Em português não se encontra2

material equivalente na internet que trate de abstinência sexual para jovens.

“Primeiros Passos do Relacionamento Amoroso”, Cr, janeiro de 1996, 89.3

Rodrigo V. da Cunha, Daniella Camargos, e Rachel Verano, “Os Pais Estão4

Confusos”, Vj, 26 de janeiro de 2000, 125-126.
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compromisso nenhum”,  mas “não suprime a possibilidade de haver sexo ou mesmo1

carícias mais ousadas”.2

Os meios de comunicação de massa, as campanhas educativas do governo

federal, etc., transmitem a noção de que o relacionamento sexual antes do casamento

é o comportamento “normal” na sociedade contemporânea.  A abstinência sexual

pré-marital não é sequer mencionada, ao menos como fator preventivo da gravidez

indesejada ou das doenças sexualmente transmissíveis.  É uma vitória ideológica

quase total do existencialismo humanista, do evolucionismo ateísta, da teologia

liberal e da ética situacional.  A única exceção são as heróicas vozes de alguns grupos

de cristãos conservadores que “ousam” remar contra a maré da liberação sexual

irrestrita.

Resumo e Conclusões

O conceito grego de que o homem é composto de um corpo material

perecível e de uma alma imortal, forneceu a base para a conceituação platônica de

que o prazer sexual, em sua essência, é mau.  A filosofia estóica foi além, dizendo

que o ato sexual só era justificado no casamento, tendo em vista a procriação.  Estes

conceitos negativistas ligados ao sexo, foram assimilados pelos estóicos romanos, e,

Gisela M. Callera, citada em “Primeiros Passos do Relacionamento1

Amoroso”, Cr, janeiro de 1996, 89.

“Primeiros Passos do Relacionamento Amoroso”, 90.  O autor do presente2

trabalho conhece uma adolescente adventista que engravidou aos treze anos como
resultado de haver “ficado”.
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por sua vez, viriam a exercer uma influência crucial nos Pais da Igreja.

A dependência dos Pais da Igreja em relação à filosofia grega foi fator

determinante, a partir do segundo século, para o distanciamento da noção positiva da

Bíblia quanto à sexualidade.  Começando com Justino Mártir, depois Irineu,

Jerônimo e culminando com a sistematização de Agostinho no quinto século, o sexo

passou a ser uma atividade reservada exclusivamente para a procriação.  Fora desta

finalidade, o prazer sexual, inclusive no casamento, era considerado pecaminoso.  Os

concílios, desde Elvira (306), passando pelo segundo concílio de Latrão (1139),

confirmaram a tradição católica.  Com Tomás de Aquino, a perspectiva de sexo

tornou-se mais radical, sendo considerado pecaminoso em qualquer circunstância.

Lutero e Calvino mantiveram a posição agostiniano-tomista que questionava

a pureza das relações sexuais matrimoniais.  Mas no que se refere às relações sexuais

antes do casamento, tanto Lutero quanto Calvino foram firmes em condená-las.

Hobbes, Locke e Rousseau, no final do século XVII e início do século

XVIII,  passaram a criticar o catolicismo, os padres, os papas e os valores cristãos. 

De modo particular, Rousseau rompeu com o conceito cristão da natureza humana

decaída, adquirida a partir do pecado original.  Tais atitudes iriam fornecer a

motivação religiosa contra a Igreja, explodindo mais tarde na Revolução Francesa.

Os desdobramentos da Revolução Francesa são relevantes para o estudo da

ética sexual, pois neste acontecimento histórico consolidou-se um amplo processo de

descristianização, particularmente com a  instituição do divórcio e a dedicação do
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último dia da década para os divertimentos, que incluíam as relações sexuais livres

entre jovens solteiros.

A filosofia do século XIX foi fundamental para a consolidação do processo

de divórcio entre o homem Ocidental e Deus, com significativas implicações para a

ética sexual.  Kant submeteu a interpretação da Bíblia aos critérios da razão; Hegel

criou um novo sistema lógico baseado na triangulação de tese, antítese e síntese,

cujas conseqüências seriam determinantes para a ética sexual.  O conceito de

absoluto, vigente até então, foi substituído pelo relativismo dos valores.  Nietzsche, à

semelhança de Sade, subverteu os valores morais do cristianismo e proclamou a

morte de Deus.  Kierkegaard, com o seu Existencialismo filosófico-teológico,

forneceria os elementos para o endeusamento final da experiência pessoal do

homem, em detrimento da consulta à revelação divina das Escrituras Sagradas, para a

tomada de decisões.

Ainda no século XIX, dois fatores viriam colaborar para a formulação da

ética sexual contemporânea, frontalmente oposta aos valores divinos exarados nas

Escrituras: o Evolucionismo darwiniano e o método crítico-histórico de interpretação

bíblica.  Com a pressuposição de que a origem humana é devida não a um ato de

criação especial, mas, sim, a um processo evolucionista, o homem tornou-se senhor

exclusivo do seu destino.  Com o método crítico-histórico, a Bíblia deixou de ser

normativa, para ser um livro comum.  Conseqüentemente, os padrões de conduta

exarados nas Escrituras tornaram-se obsoletos, particularmente àquele que requer a
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abstinência sexual antes do casamento.

Na primeira metade do século XX, através dos psicanalistas Freud e Reich,

houve um processo de tomada de consciência sexual popular.  Freud, influenciado

pelo Evolucionismo darwiniano, por Nietzsche e pelo método crítico-histórico,

divulgou a psicanálise-ateísta, com base nos seus estudos dos impulsos instintivos,

pavimentando o caminho para a Revolução Sexual.  Reich, por sua vez, aniquilou os

valores morais do cristianismo, defendendo a livre satisfação dos instintos sexuais.

Jean-Paul Sartre, com seu Existencialismo ateísta, entregou ao homem o direito

exclusivo da formulação da ética.  A obra seria concluída por Herbert Marcuse,

reconhecidamente um seguidor de Nietzsche, Freud e simpatizante de Sartre.  Ele foi

o mentor intelectual da Revolução Sexual, com seu combate ferrenho contra os

valores cristãos do casamento monogâmico e da abstinência sexual pré-marital.

No terreno liberal cristão, destacam-se Emil Brunner, Dietrich Bonhoeffer,

Karl Barth, Reinhold Niebuhr e Paul Tillich, todos influenciados pelo

Existencialismo de Martin Buber.  A ênfase existencial no encontro, no amor e no

relativismo dos valores contribuiu para o desenvolvimento da ética situacional.  Com

John A. T. Robinson e Joseph Fletcher, a ética situacional foi consolidada,

justificando, nos meios cristãos liberais, o sexo pré-marital.

No caso específico do Brasil, houve uma dupla realidade, presente desde o

período colonial.  De uma lado a ênfase católica sobre relações sexuais restritas ao

casamento monogâmico, de outro as uniões livres de brancos, negros e índios, 
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poligamia, filhos bastardos, iniciação sexual precoce dos rapazes brancos com

mulatas ou negras.  Estes fatores sociais associados às influências da música e da

dança dos escravos africanos forjaram a notória sensualização brasileira, hoje

representada principalmente pelo samba e pelo carnaval.

A Revolução Sexual da década de 1960 insurgiu-se contra a noção vigente,

por séculos, de que o ato sexual é pecaminoso.  Por outro lado, porém, rompeu

frontalmente com a concepção de casamento monogâmico e abstinência sexual pré-

conjugal.  Liberou também as pessoas para outras práticas sexuais tidas como

proscritas.  É o caso do homossexualismo e de outros desvios sexuais de hoje.  No

Brasil, a Revolução chegou por influência dos meios de comunicação de massa.  O

cinema, a música popular, a literatura e, especialmente as telenovelas serviram para

popularizar os “novos valores morais”.  Atualmente, a liberação sexual permanece

sendo reforçada pela mídia, acrescida de um novo instrumento, a internet.

Em suma, diversas foram as causas da Revolução Sexual.  Na verdade, foi a

culminância de um longo processo, a partir do Renascimento, ocasião em que se

iniciou o retorno à filosofia grega e a uma nova ênfase na razão humana, que pouco a

pouco se independeu de Deus e de Sua Palavra por meio do Racionalismo,

Empirismo e Iluminismo.  Na Revolução Francesa, confirmou-se o doloroso divórcio

ético de Deus, e com Nietzsche selou-se a melancólica declaração de Sua morte. 

Com o Evolucionismo, Darwin forneceu uma ideologia substituta para a crença em

Deus, e com o Existencialismo, o homem pôde voltar-se para dentro de si mesmo em
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busca do sentido da vida.  Através da psicanálise, Freud libertou a humanidade do

senso de culpa, e Marcuse, como evangelista da liberação sexual, finalmente,

concedeu ao  homem os deleites descompromissados do sexo.  Partindo de um

extremo  estabelecido pela tradição da Igreja, a ética sexual liberada aportou num

outro extremo, constantemente realimentada pelos meios de comunicação de massa. 

Cabe a nós cristãos, iluminados pela sabedoria provinda do Espírito e da revelação

das Escrituras, trabalharmos para conduzir de volta o pêndulo da ética sexual ao

ponto de equilíbrio saudável, delineado por Deus em Sua Palavra.



SEGUNDA PARTE

   PESQUISA DE CAMPO E PROPOSTA DE UMA ÉTICA 

SEXUAL PARA SOLTEIROS



CAPÍTULO III

PESQUISA DE CAMPO SOBRE ÉTICA SEXUAL

Este capítulo apresenta os resultados de um estudo levado a efeito com o

objetivo de estabelecer as convicções e a conduta sexual do jovem adventista

brasileiro.  Foi preparado um questionário com 21 questões,  incluindo as de1

identificação.  Ao todo, 1.334 jovens adventistas solteiros (batizados ou não) do I, II

e III graus, 704 do sexo feminino e 567 do sexo masculino responderam a pesquisa

no ano de 1996.  As cinco uniões administrativas da Igreja Adventista no Brasil estão

representadas na seguinte proporção: União Norte, 173 jovens; União Nordeste, 86;

União Este, 129; União Central, 686; e União Sul, 67 jovens.2

O capítulo está dividido em duas partes principais: resultados gerais e

análise comparativa.  Ao final são apresentados um sumário e respectivas conclusões.

Resultados Gerais

As 21 questões podem ser divididas em cinco áreas: (1) vida religiosa dos

O questionário respondido pelos jovens está reproduzido no apêndice B.1

Algumas vezes a soma total não atinge o total apontado de 1.334 jovens.  A2

causa desta diferença se deve a ausência de algumas informações.  Em certos casos,
alguns jovens deixaram de assinalar na folha de pesquisa seu sexo, ou o estado da
federação onde residem, ou se é batizado, ou se é adventista, ou o grau de instrução.

186
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respondentes, (2) influência dos meios de comunicação nas concepções morais, (3)

interesse dos pais em acompanhar as atividades dos filhos, (4) opinião dos jovens

sobre a orientação sexual provida pela igreja e (5) questões sobre conduta sexual.

Vida Religiosa

TABELA 1

FREQÜÊNCIA DO CULTO FAMILIAR

Diaria-
mente

Várias
vezes na
semana

2 a 3 vezes
por

semana

1 vez por
semana

1 vez por
mês

Nunca

18% 12% 23% 21% 6% 20%

Total de respostas: 1.334

TABELA 2

HÁBITO DE LEITURA DA BÍBLIA

Diariamente Alguns dias na 
semana

Raramente Não lê

22% 46% 28% 4%

Total de respostas: 1.322

O fato positivo do estudo é que 2/3 dos jovens adventistas pesquisados, isto

é, 68% mantêm uma leitura regular da Bíblia.  O ideal, naturalmente, seria 100%. 

No que se refere às orientações morais da Bíblia, 98% entendem que seus conselhos
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ainda são válidos, contra 2% que os desconsideram.  A questão relativa aos Dez

Mandamentos se devem ou não ser obedecidos por nós no presente  foi respondida1

positivamente por 99% dos entrevistados.    Um por cento responderam serem2

aplicáveis apenas aos judeus.  À primeira vista, as cifras negativas podem parecer

insignificantes, mas quando se projetam para 100.000 jovens, representam de 900 a

2.000 deles.   Evidentemente, há um segmento de jovens que precisa ser instruído a

respeito da revelação e inspiração das Escrituras, e a permanente validade dos seus

princípios morais.

Influência dos Meios de Comunicação  e 
Interesse dos Pais na Educação Sexual

TABELA 3

HÁBITO DE ESCUTAR MÚSICA “ROCK”

Diariamente Quase todos os
dias

De vez em
quando

Nunca

3% 4% 32% 61%

Total de respostas: 1.363

As considerações discutidas neste parágrafo referem-se às questões 5 e 6 da1

pesquisa de opinião, que se encontram reproduzidas no apêndice A.

Uma jovem adventista de 23 anos de idade observou que: “A lei de Deus2

tem 10 Mandamentos.  A igreja só pune quem pratica [sic] o 7º. Eu acho muito
injusto.  Tem gente transgredindo os outros 9 juntos e não é feito nada”.
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Observamos um percentual positivo de 61% de jovens que não tem o hábito

de escutar este estilo de música, contra 39% que se dedicam a ouvi-la menos ou mais

intensamente.  O índice entre os jovens adventistas norte-americanos é bem maior:

83%, segundo a pesquisa Valuegenesis.  1

Embora os jovens brasileiros ouçam menos “rock” do que os norte-

americanos, eles não estão livres da influência deste estilo de música.  A música

“rock” está intimamente vinculada à promoção de relações sexuais livres antes do

casamento e ao consumo de drogas.  O “rock tem um único apelo, um apelo

barbárico ao desejo sexual - não ao amor, não a Eros, mas ao desejo sexual nu e

cru”.   A pior conseqüência deste estilo de música é que ela “estimula o êxtase2

prematuro e, por este lado, é como as drogas, às quais está aliado”.   Uma campanha3

de esclarecimento quanto aos perigos do “rock” atuaria como um fator preventivo,

entre outros, contra as relações sexuais pré-maritais e contra as drogas.

TABELA 4

INTERESSE DOS PAIS PELO ESTILO DE MÚSICA 
QUE OS FILHOS OUVEM

Dudley, e Gillespie, 257.1

Bloom, 93.2

Ibid., 102.3
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Freqüentemente Algumas vezes Raramente Nunca

13% 29% 18% 40%

Total de respostas: 1.316 

É alentador perceber que 13% dos pais tem total interesse quanto à música

ouvida pelos filhos.  As outras cifras, todavia, evidenciam, possivelmente, o seu

desconhecimento da nocividade da música “rock”, como fator estimulante ao

envolvimento sexual pré-marital e às drogas.  Principalmente, os 18% e 40% finais

são preocupantes.

A presente pesquisa também buscou averiguar quais os tipos de programas

que os jovens apreciam ver na televisão.  Estes são os preferidos deles:

TABELA 5

TIPOS DE PROGRAMAS VISTOS NA TELEVISÃO

Jornalis-
mo

Esportes Filmes Entrevi
s-tas

Novelas Auditó-
rio

Nenhum

54% 18% 17% 4% 3% 1% 3%

Total de respostas: 1.321 

A maioria esmagadora de 97% tem o hábito de assistir à televisão, contra

apenas 3% de abstêmios.  Entre os jovens adventistas norte-americanos, o percentual

é praticamente o mesmo (96%).1

Dudley, e Gillespie, 257.1
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Sabe-se que a televisão é um dos principais meios formadores de opinião

popular.  Preocupa o fato de que 43% dos pais adventistas não têm interesse em

limitar o tempo e selecionar o tipo de programação que os filhos vêem na TV.  Já

entre os pais não adventistas, o índice chega a 70%.1

TABELA 6 

INTERESSE DOS PAIS EM LIMITAR O TEMPO E 
SELECIONAR A PROGRAMAÇÃO QUE OS 

FILHOS VÊEM NA TELEVISÃO

Freqüentemente Algumas vezes Raramente Nunca

12% 32% 13% 43%

Total de respostas: 1.188

O interesse dos pais por aquilo que seus filhos vêem precisa abranger

também  revistas e filmes de video-locadoras.  Apenas como referencial, Dudley e

Gillespie informaram que 63% dos jovens adventistas norte-americanos lêem revistas

e vêem vídeos, ambos de sexo explícito.  2

Quando questionados sobre a principal fonte de orientação sexual, os jovens

responderam que livros e revistas ocupam a 2ª posição entre eles.  Este é um dado

que também desperta preocupação, pois com exceção de livros e revistas de editoras

Dantas, e Claudio, “Toda Nudez Será Permitida”, 79.1

Dudley, e Gillespie, 259.  A presente pesquisa não averiguou a informação2

referente a estilo de filme visto no videocassete, por isto não foi fornecido o
percentual correspondente dos jovens adventistas brasileiros. 
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cristãs conservadoras, as demais publicações transmitem o “consenso” popular do

sexo seguro.  Por exemplo, a revista mensal Crescer informa que a “estréia sexual

acontece cada vez mais cedo e mudanças de parceiro são freqüentes” , por isto, no1

caso das meninas, é necessário “encaminhar a garota ao ginecologista...  Estimular o

uso de camisinha sempre, mesmo que combinada com outro método”.   Há uma2

urgente necessidade de se produzir e divulgar livros, revistas e vídeos que instruam 

crianças e jovens nos princípios morais sadios das Escrituras Sagradas.

TABELA 7

INTERESSE DOS PAIS: COMPANHIA E LUGARES 
FREQÜENTADOS PELOS FILHOS

Sempre Muitas vezes Algumas
vezes

Raramente Nunca

58% 10% 16% 9% 7%

Total de respostas: 1.322

Daniel Klotzel, et al, “Anticoncepcionais: Abra o Jogo Com Seus Filhos”,1

Cr, outubro de 1997, 98.

Ibid.  Ao responder na Folha de São Paulo a carta de uma jovem de 21 anos2

que ainda não tivera relações sexuais por ter receio de engravidar, Rosely Sayão
aconselha a jovem a se libertar dos padrões morais transmitidos pela sua mãe, que
lhe ensinara a manter-se virgem até o casamento.  Em tom de sarcasmo a articulista
diz: “Bonitinha: enquanto a mamãe ditar as ordens em sua cabecinha, você não vai
conseguir fazer a coisa por você mesma...  Mas agora você já tem idade para ter seus
próprios valores e tomar suas próprias decisões...  No dia em que você puder arcar
com os riscos de praticar o sexo, vai poder escolher quando transar.  Só não vai poder
fazer uma escolha: transar sem a borrachuda, OK?”  Rosely Sayão, “Liberte-se em
Vez de Culpar a Sua Mãe”, FSP, 10 de  junho de 1996, 5-3.
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Visto que os amigos exercem uma forte influência na vida dos jovens, tanto

para o bem quanto para o mal, investigou-se o nível de interesse dos pais em saber

quem são os companheiros dos seus filhos e que lugares eles freqüentam.

Mais de dois terços dos pais (68%) freqüentemente, se preocupam em saber

com quem os filhos saem e quais os lugares que eles freqüentam.  Vinte e cinco por

cento o fazem esporadicamente, e 7% simplesmente não se importam, o que não

devia acontecer.

TABELA 8

INTERESSE DOS PAIS: LIMITE DE TEMPO PARA FILHOS 
ESTAREM FORA DE CASA

Freqüentemente Algumas vezes Raramente Nunca

34% 35% 14% 17%

Total de respostas: 1.347

O nível de desinteresse dos pais em limitar o tempo em que os filhos estão

fora de casa chega a 17%.  Há necessidade de se trabalhar com os pais adventistas no

sentido de despertar neles mais interesse por este assunto.

Há outra área de atuação na qual a igreja pode se empenhar: trata-se da

conscientização dos pais a respeito de sua intransferível função educadora nas

questões sexuais da infância e da adolescência. 

TABELA 9



194

INICIATIVA DOS PAIS NA ORIENTAÇÃO SEXUAL 
DOS FILHOS

Sempre Algumas vezes Raramente Nunca

38% 25% 17% 20%

Total de respostas: 1.307

O dado comparativo indica que um terço dos pais dos jovens adventistas que

responderam a pesquisa (20% que nunca falam e 17% que raramente tratam do

assunto) estão negligenciando a responsabilidade de orientar seus filhos sobre a

questão sexual.  É possível que a  omissão dos pais não seja uma atitude planejada. 

Provavelmente, deva-se ao constrangimento despertado pelo tipo de assunto.1

TABELA 10

FONTES DE ORIENTAÇÃO SEXUAL

1º 2º 3º 4º 5º 6º Total

Teve
rela-
ções

sexuais

Livros e
revistas

86

Pais

46

Amigos

37

Profes-
sores

28

Televi-
são

24

Irmãos

12 233

Observação de um jovem adventista de dezoito anos: “Há uma falta de1

orientação quanto a maneira [pela qual] os pais devem conversar com seus filhos
sobre educação e principalmente sobre sexo.  Deveriam ser mais abertos com seus
filhos e não terem tanta vergonha de falar sobre tais assuntos”.  Outro jovem,
também de dezoito anos, do Rio de Janeiro, considerou que há “uma certa barreira
para esse tipo de conversa; sendo assim o filho fica em dúvida em muitas coisas”.
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1º 2º 3º 4º 5º 6º Total

Não
teve
rela-
ções

sexuais

Pais

399

Livros e
revistas

225

Amigos

  
133 

Profes-
sores

            
131  

Televi-
são

92

Irmãos

  
      50    

      
1030

Esta tabela oferece um dos dados mais eloqüentes da pesquisa,  ao1

demonstrar que o melhor fator preventivo do sexo pré-marital está na orientação dos

pais.  Quando eles assumem a sua responsabilidade da educação sexual dos filhos,

reduz-se o percentual de jovens que se envolvem com relações pré-maritais.  Esta

informação valiosa também serve de incentivo à igreja, a fim de que atue mais

eficazmente como agente de treinamento dos pais na instrução sexual dos filhos. 

O item “livros e revistas” ficou em primeiro lugar para os que tiveram

relações e em segundo para os que não tiveram relações.  Os entrevistados não

definiram que tipo de livros e revistas lêem, se cristãos ou não cristãos, mas

independentemente disto, serve como linha de trabalho a ser seguida.  A igreja

precisa colocar nas mãos dos jovens mais literatura que oriente sobre as vantagens da

abstinência sexual pré-marital.

Em qualquer situação (se os jovens tiveram ou não tiveram relações   

sexuais), os professores ficaram em quarto lugar como orientadores sexuais.  A

A questão 16 solicitava: “Você recebe orientações sexuais principalmente1

de (enumere de 1 a 6 por ordem de importância)”.  A ordem acima foi retirada das
assinalações correspondentes ao primeiro lugar definido pelos entrevistados. 
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situação sugere que nem todas as escolas ensinam a abstinência.   De qualquer modo,1

a informação prestada pelo presente estudo sugere que a escola necessita alterar este

quadro, atuando como agente de prevenção contra o sexo pré-marital.

Tabela 11

CONSELHEIROS DOS JOVENS2

1º 2º 3º 4º 5º

Amigos Pais Irmãos Pastor Professores

Considerando que os amigos ocupam o primeiro lugar na esfera de

influência dos jovens adventistas, estas questões são importantes: quais são as

convicções morais dos jovens adventistas?  Concordam todos eles com o princípio

bíblico da abstinência sexual pré-marital?  Até que ponto, o consenso popular que

libera os jovens para o sexo pré-marital tem afetado nossos jovens?  Quem são seus

amigos?

A presente pesquisa encontrou diversas respostas que servem para indicar

algumas estratégias de trabalho preventivo a serem seguidas.  Uma orientação ampla

e abrangente para os jovens, através da igreja e das escolas adventistas, sobre o valor

dos princípios bíblicos que regem a conduta sexual, impõem-se como iniciativa

Dos 1.334 jovens entrevistados, 891 (67%) estudam ou estudaram em1

escola adventista.  Ver tabela correspondente às figuras 15 e 16 no apêndice B.

Os dados completos encontram-se na tabela correspondente à figura 7 no2

apêndice C.
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urgente a ser adotada. 

Nossos jovens precisam estar seguros de que esperar até o casamento para

compartilhar o privilégio da união sexual é a melhor opção de conduta.  A posse

deste conhecimento contribuirá para forjar um consenso cristão de conduta sexual

que se harmonize com o padrão bíblico.

TABELA 12

INTERESSE DOS PAIS EM DIALOGAR COM OS FILHOS

Questão: “Quantas vezes no último mês, você teve uma boa conversa com

um dos seus pais, que tenha durado 10 minutos ou mais”? 

4 ou mais
vezes

3 vezes 2 vezes 1 vez Nunca

36% 9% 13% 19% 23%

Total de respostas: 1.310

A pesquisa feita por McDowell, em 1.987 nos EUA, encontrou 25% de

jovens que jamais tiveram qualquer conversa significativa com o pai, um índice 2%

superior ao da presente pesquisa.  McDowell também descobriu que: o “contato

sexual e a promiscuidade eram muito menos prováveis entre os adolescentes que

tinham relacionamentos íntimos com seus pais”.   Apesar de por si só não resolver1

Josh McDowell, e Norm Wakefield, A diferença que o pai faz (São Paulo:1

Candeia, 1995), 15.
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definitivamente o problema do envolvimento sexual pré-marital, o diálogo dos pais

com os filhos é importante, pois segundo a pesquisa de McDowell, é maior o número

de jovens que não se mantêm castos até o casamento, entre aqueles que não contam

com o benefício de um diálogo regular prévio com os pais sobre o assunto, do que

entre aqueles que desfrutam de tal benefício.1

Opinião dos Jovens Sobre Atividades da Igreja

Dois aspectos foram pesquisados.  O primeiro averiguou o grau de

contentamento dos jovens com as atividades providas pela igreja.  O segundo

investigou a qualidade da orientação sexual oferecida pela igreja aos jovens.

TABELA 13

GRAU DE CONTENTAMENTO COM AS ATIVIDADES 
PROVIDAS PELA IGREJA

Satisfazem São insuficientes Não satisfazem

47% 37% 16%

Total de respostas: 1.239

Mais da metade (53%) estão descontentes com as atividades providas pela

igreja, o que é um sinal de alerta para a liderança da mesma.  Esta atitude foi

reforçada ainda mais pelas observações pessoais feitas no final da pesquisa.  Ao todo

Ibid. O índice é de 6% e 39% respectivamente.1
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foram quatorze.1

TABELA 14

ORIENTAÇÃO SEXUAL OFERECIDA PELA IGREJA

Ótima Boa Regular Ruim Péssima Não existe

27% 30% 34% 4% 4% 1%

Total de respostas: 1.239

Sob o ponto de vista de 43% dos jovens consultados, a igreja necessita

empreender um esforço mais vigoroso para recuperar o tempo perdido, no que tange

à orientação sexual deles.  No espaço livre para observações, esta foi a questão que

despertou mais reações.  Ao todo foram 44 críticas e sugestões.2

Sugestões dos jovens: “Mais programações e eventos para os jovens1

adventistas (congressos, camporees, saídas)”; “Gincanas bíblicas, jogos adventistas”;
abrir espaço “nas programações da igreja para testemunhos pessoais”; “A igreja
deveria oferecer mais atividades em conjunto como esta” (observação feita no
Camporee de Desbravadores da União Central em Brasília, 5/7/96).  “Tipos de 
congressos como tínhamos antigamente”.

Diversos jovens referiram-se ao receio da igreja em falar sobre sexo: “Acho2

que deveria ser falado mais sobre sexo na igreja, mas sem constrangimento”; “na
igreja temos uma boa orientação em livros, mas [o tema do sexo] não [é] divulgado
nem falado em público; [é] tabu para a igreja”; “vejo nossa igreja lenta em relação a
material e coragem para expor a realidade sobre a sexualidade aos nossos jovens.
Outras igrejas, como a Batista, tem muito material bom, aberto, sobre o assunto”. 
Um jovem solicitou mais “contundência”: “a orientação sexual para nós precisa ser
mais contundente com respeito às conseqüências de não manter a castidade, doenças
sexualmente transmissíveis, etc.”  Outro sugeriu que haja “mais palestras sobre
namoro e sexo nos camporees, na igreja, nos congressos, no culto JA”.
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Questões Sobre Comportamento Sexual

Três perguntas da pesquisa trataram exclusivamente de aspectos

comportamentais relacionados com sexo, as de nº 19, 20 e 21.  A primeira procurou

descobrir o grau de aceitação do princípio bíblico da abstinência sexual antes do

casamento, em contraposição com o argumento da sociedade secular de que, havendo

“amor” entre os jovens que namoram ou são noivos, justificam-se as relações sexuais

pré-maritais.  Até que ponto, os jovens adventistas sofrem a influência do consenso

popular transmitido pelos meios de comunicação e pelas pessoas em geral? 

TABELA 15

FAVORÁVEIS E DESFAVORÁVEIS À ABSTINÊNCIA 
SEXUAL PRÉ-MARITAL

Batizados Não batizados

Devem esperar até o
casamento para terem

relações sexuais
93% 72%

Se eles se amam não
pecam se tiverem

relações pré-maritais
6% 26%

Apenas os noivos não
pecam se tiverem

relações pré-maritais
1% 2%

Total de respostas: 1.314

A informação de que 7% dos jovens adventistas batizados discordam do

princípio bíblico da abstinência sexual pré-marital e, mais preocupante ainda, que
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28% dos jovens adventistas não batizados também discordam, parece contradizer as

respostas da questões 5 e 6 da pesquisa de opinião, onde 98% reconheceram a

validade das orientações morais da Bíblia e, 99,1%, a validade dos Dez

Mandamentos para o presente.   Há um trabalho de conscientização a ser1

desenvolvido.

A dificuldade desse segmento (7% dos jovens batizados e 28% dos não

batizados) está em não compreender que a norma da abstinência pré-marital é parte

integrante das orientações morais da Bíblia.  Este dado informativo preocupante

torna-se um desafio a ser enfrentado seriamente pela Igreja Adventista no Brasil, no

sentido de se programar uma campanha geral de orientação sexual cristã para os

jovens.  2

Há um segundo aspecto relevante apontado pela investigação.  É o fato de

que o batismo de um jovem contribui consideravelmente para mantê-lo em harmonia

com as normas bíblicas defendidas pela igreja.  Requer-se, portanto, que se envidem

esforços para instruir os juvenis adventistas na doutrina bíblica e prepará-los para o

batismo, mediante classes bíblicas efetivas que abordem, entre outros assuntos, a

questão da abstinência sexual pré-marital. 

Ver pp. 262-263, acima.1

Como evidência de que mesmo um jovem já batizado tem dificuldade em2

aceitar a virgindade masculina, menciona-se o exemplo de um jovem adventista de
quinze anos, batizado.  Ele pensa que “só a mulher” deve esperar até o casamento
para manter relações sexuais.
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A questão 20, além de conferir a aceitação da virgindade, também procurou

descobrir qual o percentual de jovens que se sentiam constrangidos em defenderem

esta posição.  Ela inicia dizendo: “ser virgem é nunca manter relações sexuais antes

do casamento.  Para você, isto é...”  Em seguida aparecem três opções.  O percentual

das  respostas assinaladas é como segue:

TABELA 16

ACEITAÇÃO DA VIRGINDADE

Batizados Não batizados

Perfeitamente normal 78% 69%

Normal/Constrangedor 19% 20%

Ultrapassado 3% 11%

Total de respostas: 1.302: 

Tanto a taxa de 97% (78% + 19%) dos jovens batizados, quanto a de 89%

(69% + 20%) dos não batizados, favoráveis à abstinência sexual antes do casamento,

são superiores à taxa de 46% revelada pela pesquisa “Sexualidade e Plano de Vida na

Adolescência” em São Paulo.   Contudo, o fato de 20% dos entrevistados adventistas1

sentirem-se constrangidos em defender a virgindade, aponta para a necessidade de a

Igreja Adventista trabalhar no fortalecimento das convicções morais dos jovens.

Os jovens que se sentem seguros na convicção de que a virgindade é

“TV é a Maior Fonte de Aprendizado”, G6.1
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perfeitamente normal não estão livres de serem ridicularizados por seu

posicionamento.   Aqueles que admitem ser normal, mas constrangedor conservar-se1

virgens, têm um conflito interior acentuado entre a convicção moral e o desejo de

lascívia.  Um jovem de quinze anos desabafou: “não sei se eu vou agüentar até o

casamento”.   Outros jovens confessaram ser muito difícil suportar as tentações.2 3

Entre os jovens adventistas favoráveis às relações sexuais pré-maritais, há

dois grupos: (1) aqueles que justificam o ato entre namorados ou noivos que se

“amam”  e (2) aqueles que consideram o princípio da abstinência pré-marital um

conceito ultrapassado.   O primeiro grupo necessita ser instruído sobre a verdade4

O testemunho de uma menina adventista é de que “as pessoas que conheço1

acham que ser virgem é a maior caretice, mas eu acho que não”.  Um outro jovem
adventista de dezenove anos, que lê a Bíblia diariamente, pensa que o sexo é uma
atividade somente para o casamento, que ser virgem é perfeitamente normal,
confessou: “é muito difícil agüentar as tentações, ainda mais para um jovem
adventista”.

O perfil deste jovem, delineado por suas respostas às perguntas da2

entrevista é: sua família realiza o culto familiar uma vez por semana, raramente ele lê
a Bíblia, acredita que dois jovens que se “amam” podem manter relações sexuais
antes do casamento.  Ele informa que recebe orientações sexuais principalmente da
TV (assinalou “filmes, esporte e programas de auditório).

Um jovem de quinze anos que ainda é virgem disse: “Fui muito longe, não3

fiz porque faltou experiência, mas a vontade foi grande”.  Um outro jovem escreveu
no espaço para observações: “Acho que não está na hora certa, mas às vezes, tenho
vontade.  Fico com vontade de saber como é, e o que as pessoas sentem na hora da
relação”. 

Dois jovens do sexo masculino, um de quatorze e outro de quinze anos,4

além de assinalarem a alternativa que considera a virgindade um conceito
ultrapassado, também fizeram observações semelhantes.  O jovem de quinze anos,
batizado, que já teve relações sexuais escreveu com desdém: “Tem coisas que os
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bíblica de que o amor “é paciente, é benigno...  não se conduz inconvenientemente,

não procura os seus interesses...  tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta” (1Co

13:4, 5, 7).  O segundo confronta a igreja com um grande desafio, o de serem

persuadidos com argumentos bíblicos, lógicos e convincentes de que o melhor é

esperar para só terem relações sexuais no casamento.  1

TABELA 17

RELAÇÕES SEXUAIS PRÉ-MARITAIS

adventistas estão por fora (cafona) [sic]”.  Seu perfil pode ser delineado pelas demais
respostas do questionário.  Vida espiritual: no seu lar onde todos são adventistas o
culto familiar é feito duas a três vezes por mês; raramente ele lê a Bíblia.  Influência
dos meios de comunicação: ele ouve música rock diariamente e seus pais nunca
limitam o tipo de música que ele deve ouvir.  Ele assinalou “filmes” como único
programa assistido na TV.  Algumas vezes, seus pais limitam o tempo ou a
programação de TV.  Seus pais nunca conversam com ele e nunca o orientam sobre
as questões sexuais.  Ele não estuda e nunca estudou em escola adventista.  Quando
precisa de conselhos, recorre, algumas vezes, aos amigos.  Nunca procura os pais,
irmãos, professor e pastor para aconselhamento.  Trata-se de um jovem que não
aprendeu a manter comunhão com Deus.  Sua fonte de valores morais são os filmes
da TV e a música rock que escuta.  Apesar de ser um caso dificílimo, pode ter
solução, pois o jovem reconhece que a Bíblia tem conselhos úteis, que ainda são
válidos para o nosso tempo e que os Dez Mandamentos devem ser obedecidos por
nós no presente. Ele precisa ser instruído na verdade de que a abstinência sexual pré-
marital também é um princípio moral divino, que precisa ser obedecido para o seu
próprio bem.

É praticamente impossível aos jovens adventistas não serem influenciados1

pela atual cultura que incentiva as relações sexuais “seguras”.  Conforme
demonstrado acima, os meios de comunicação (TV, rádios, revistas, jornais) e os
próprios amigos exercem uma forte pressão para que eles tenham vida sexual ativa. 
Lembremo-nos que nossos jovens são vítimas de um engodo maligno e precisam ser
alertados sobre os prejuízos do sexo pré-marital com uma atitude de amor e
compreensão.
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Batizado Não batizado

Sim 19% 24%

Não 81% 76%

Total de respostas: 1.290

Ao todo, 1.334 jovens adventistas atenderam à pesquisa, mas quanto à
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questão acima, 44 (3%) deixaram de responder.   Outro dado relevante é que o voto1

de fidelidade às leis de Deus, por ocasião do batismo, é um fator que contribui para

reduzir a taxa de envolvimento sexual pré-marital.

Os índices de abstinência sexual pré-marital dos jovens adventistas

brasileiros, batizados (81%) e não batizados (76%) é levemente inferior ao índice

encontrado pela pesquisa Valuegenesis na Divisão Norte-Americana,  e superior ao2

registrado pela pesquisa “Sexualidade e Plano de Vida na Adolescência”, entre 2.337

jovens da grande São Paulo.3

Embora não se tenha solicitado que os jovens que tiveram relações sexuais

declinassem as razões para este procedimento, alguns as apresentaram no espaço para

observações.   Um grupo de jovens tiveram relações não porque planejaram te-las,4

Aparentemente aqueles que deixaram de assinalar a questão 21 ficaram1

constrangidos em dizer que tiveram relações sexuais.  Um jovem de 15 anos, do
Distrito Federal, observou: “Não sou boboca de escrever se aconteceu ou não”.

Índice de 83%.  Ver Dudley, e Gillespie, 259.  Esta mesma pesquisa2

também procurou saber quantas vezes os jovens tiveram relações sexuais.  Estes
foram os índices descobertos: 1 vez - 4%; 2 vezes - 2%; 3 vezes - 2%; 4 vezes ou
mais - 9%. Ibid.

Índice de 44,3%.  “TV é Maior Fonte de Aprendizado”, G6.3

O estudo “Sexualidade e Plano de Vida na Adolescência” averiguou as4

razões oferecidas pelos jovens paulistanos para manterem relações sexuais, que pode
servir de parâmetro para a presente pesquisa: “impulso” (20,3%); “não deu para
segurar” (9,2%); “curiosidade” (7,7%); “como prova de amor” (6,2%); “outro”
(5,2%); “o namorado quis” (3%); “a maioria dos amigos transam” (2%).  “TV é a
Maior Fonte de Aprendizado”, G6.
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mas porque foram vencidos pelo desejo,  provavelmente devido a falta de limites nas1

carícias.   Outros fizeram questão de observar que mantinham relações sexuais por2

convicção pessoal.   É possível que alguns jovens tenham aceitado manter relações3

por pressões emocionais.   Outras jovens foram obrigadas a manter relações sexuais.4 5

Houve um plano original de não envolvimento.  Alguns  informaram que1

seu envolvimento deveu-se a não estarem bem espiritualmente.  Um jovem de 27
anos explicou: “eu era batizado, mas não tinha Jesus no coração”; uma jovem
paraense de 20 anos confessou, “foi um momento de fraqueza decorrente do
afastamento de Deus”.  Maior drama vivem aqueles que, mesmo sabendo que não
deveriam ter relações sexuais, caíram e não conseguem se conter: “mesmo não
achando correto, constantemente mantenho relação com a minha namorada.  Ore por
mim”.  Mais lamentável é o caso de um jovem de 20 anos, que, a princípio não
queria, mas se envolveu sexualmente com sua namorada “por total displicência dos
pais da moça, que adventistas, apoiavam o ato”.  Esta informação indica que, além
dos jovens, alguns pais adventistas também necessitam de uma correta orientação
sexual, já que eles têm concepções opostas aos ensinos morais das Escrituras
Sagradas.

Uma jovem de dezoito anos, ainda virgem notificou: “nosso namoro é2

muito liberal, dando mais oportunidades para a relação sexual”.  Na mesma
observação, ela solicitou: “a Igreja Adventista deveria dar mais instrução [sexual] aos
jovens”.

Duas jovens fizeram questão de informar suas posições.  Uma delas, de 263

anos justificou: “a relação sexual não é pecado quando há amor na união”.  A outra,
de 20 anos, escreveu, em tom de satisfação que ela tinha relações “com uma pessoa
que amo muito e [com quem] namoro há três anos”.

Uma jovem de dezesseis anos desabafou: “sejam [rapazes] menos exigentes4

e parem com essa de que quem ama é obrigado a transar.  Mulher também tem
sentimentos”.

Duas jovens adventistas informaram, no espaço para observações, que5

foram estupradas.
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Entre outras causas, incluem-se a influência de certos tipos de programas da televisão

e certas letras da música popular.1

Análise Comparativa

A segunda seção deste capítulo compara situações diferentes.  Inicialmente,

procurou-se descobrir quais os fatores que influenciam na prevenção das relações

sexuais pré-maritais.  Posteriormente, compara as diferentes reações às mesmas

circunstâncias, seguindo a ordem: sexo, idade e grau de instrução. 

Fatores que Influenciam na Prevenção das 
Relações Sexuais Pré-maritais

Serão analisados, a seguir, diversos fatores favoráveis à prevenção das

atividades sexuais pré-maritais, comparando-se as respostas dos jovens que tiveram

relações pré-maritais com as respostas dos que não tiveram.

Em 1976, um cantor escocês compôs uma música que  “arrebentou nas1

paradas americanas...  ‘Tonight’s The Night’.  A canção é sobre um sujeito tentando,
de todas as maneiras, fazer a namorada perder a virgindade”.  Rod Stewart,
“Tonight’s the Night”, LT, 8 de junho de 1998, 6.  Nesta música, é feita a apologia do
sexo pré-marital: 

“Vem cá, anjo, meu coração está pegando fogo
Não respeite o desejo do seu homem
É bobagem ir contra esta maré
Abra suas asas e deixe-me entrar.

Não diga uma palavra, minha criança virgem
Deixe suas inibições correrem selvagens
O segredo está prestes a se abrir
Lá em cima, antes que a noite avance”.  Ibid.

Observe-se que embora a música seja de 1976, sua tradução foi republicada em 1998,
nesta revista que divulga letras famosas.
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Fig. 1.  Perfil da vida religiosa do entrevistado.  Comparação entre os jovens que
tiveram relações pré-maritais e os que não tiveram.1

Os jovens, cujas famílias nunca realizam o culto familiar, têm um maior

grau de participação em atividades pré-maritais, apesar de, também haver jovens

castos, cujas famílias não realizem culto familiar.  No que se refere à vida

devocional, verificou-se um fato curioso: tanto os jovens que tiveram, quanto os que

não tiveram relações sexuais, compartilham percentuais equivalentes de estudo

devocional da Bíblia (diariamente, alguns dias na semana).  A primeira conclusão

Ver tabela correspondente à figura 1 no apêndice C.  Em cada segmento1

analisado pelo gráfico (culto familiar, leitura da Bíblia e familiares adventistas) o
total de 100% é alcançado através da soma de cada item (“todos, “apenas eu”, como
exemplo de itens de um segmento), tomando-se cada grupo individualmente, isto é, a
soma dos valores da coluna branca oferece o resultado referente àqueles que não
tiveram relações sexuais, enquanto a coluna preta oferece os resultados referentes
àqueles que tiveram relações sexuais.
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relevante é que, para os jovens entrevistados, a leitura devocional da Bíblia, por si só,

não atua como um antídoto infalível contra as relações sexuais pré-maritais.  Apesar

de ser indispensável e positiva, a leitura regular da Bíblia não é suficiente.  Tal fato

nos alerta para a necessidade de atuarmos na área preventiva, através de meios

objetivos, tais como seminários, palestras, vídeos e grupos de discussão sobre o valor

da espera até o casamento.

Quando a pesquisa abordou a condição religiosa da família do entrevistado,

ficou evidente: o jovem que tem todos os seus familiares compartilhando a fé

adventista, encontra-se em vantagem em relação àquele que labuta sozinho em sua

vida religiosa.  É preciso que a igreja atue vigorosamente, a fim de fortalecer as

convicções morais e espirituais dos seus jovens.  Sobretudo, porque para o jovem que

não tem familiares adventistas, a igreja e/ou a escola adventista constituem-se nos

únicos refúgios onde ele pode encontrar o necessário reforço dos princípios de fé e

conduta cristãs.  A consciência destes fatos aumenta a responsabilidade da igreja

como líder espiritual da sua juventude.

O presente estudo também descobriu que há uma relação entre ouvir música

“rock” e atividades sexuais.  Em qualquer circunstância (diariamente, quase todos os

dias e de vez em quando), os jovens que tiveram relações sexuais, ouvem mais

música “rock” do que os que não tiveram relações sexuais.  Quando a alternativa

assinalada é nunca, o percentual dos que não tiveram relações sexuais é 20%

superior.  Mas, a bem da verdade, lembremo-nos de que há jovens que não tiveram
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relações sexuais, mas que também ouvem música “rock”.  A melhor orientação a ser

dada aos jovens é que eles se abstenham de ouvir este estilo música, pois ela é

comprovadamente estimulante ao sexo pré-marital.1

Fig. 2.  Influência da música “rock” na vida sexual dos jovens.2

As respostas demarcadas também indicaram que os pais dos jovens, que

tiveram relações sexuais, têm menos interesse em controlar o acesso dos seus filhos a

este estilo de música.  Se, porventura, os pais desconhecem a nocividade da música

Ver pp. 340-341, abaixo.1

Ver tabela correspondente à figura 2 no apêndice C.2
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“rock” na vida dos seus filhos, cabe à igreja a responsabilidade de adverti-los sobre

os perigos a que estão expostos ouvindo este estilo de música. 

Fig. 3.  Controle do tempo/tipo da programação de televisão vista pelo filhos.1

É evidente que a televisão influencia diretamente o comportamento das

pessoas.  E, visto que, a televisão comercial recorre indiscriminadamente ao sexo para

obter audiência, desrespeitando a Constituição Brasileira e o estatuto da criança, cabe

aos pais, à igreja e à escola adventista a tarefa de orientar os jovens sobre a seleção

criteriosa da programação a ser vista na TV.  Sobretudo porque de um modo geral

filmes, novelas e demais programações, inclusive os comerciais, fazem uma apologia

declarada das relações sexuais antes do casamento.

Ver tabela correspondente à figura 3 no apêndice C.1
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Há uma relação direta entre interesse dos pais em limitar o tempo/tipo de

programação que os filhos vêem na TV e a experiência sexual pré-marital.  Quase

metade dos pais dos jovens que não tiveram relações (44%) controlam

freqüentemente ou, algumas vezes, o acesso dos filhos à TV, contra apenas 25% dos

pais dos jovens que tiveram relações sexuais. 

A relação entre o acesso à TV e o envolvimento sexual pré-marital é mais

evidente, quando se compara o desinteresse dos pais, cujos filhos tiveram relações

antes do casamento.  O percentual destes que não exercem nenhum tipo de controle é

de 58%, contra 34% dos pais, cujos filhos não tiveram relações sexuais pré-maritais.

A presente pesquisa também verificou que, quanto mais tempo os pais

dedicam para o diálogo com os filhos, menos envolvimento eles terão com relações

sexuais pré-maritais.  A mesma relação se repete, quando os pais se interessam em

saber aonde o filho vai e quem o acompanha em seus momentos de lazer. 

A relação entre a limitação do tempo para os filhos estarem fora de casa com

os amigos e a prevenção das relações sexuais pré-maritais é mais acentuada quando os

pais se interessam em exercer um controle efetivo.  O inverso também é verdadeiro.

Quando os pais têm pouco ou nenhum interesse em limitar o tempo para os filhos

estarem fora com os amigos, eles estão sujeitos a um maior envolvimento sexual pré-

marital.
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Fig. 4.  Comparação entre os jovens que tiveram relações sexuais e os que não
tiveram.   Especificações: DIALOGAR = Freqüência de diálogo com os filhos;1

AMIGOS DO FILHO =  interesse em saber o lugar para onde os filhos se dirigem e
com quem os filhos saem; CONTROLAR SAÍDA = interesse dos pais em limitar o
tempo para os filhos estarem ausentes de casa.

Os pais dos 1.302 respondentes desfrutam do 1º lugar como fonte de

orientação sexual para 36% dos entrevistados.   Este é um dado positivo.  O ideal2

Ver tabela correspondente à figura 4 no apêndice C.1

Em estudo semelhante, realizado em 1987 por Josh McDowell nos Estados2

Unidos com adolescentes evangélicos, os indicadores das principais fontes de
informações sobre sexo dos jovens pesquisados foram: amigos, 38%; filmes, 26%;
pais, 23%; televisão, 22%.  McDowell, e Wakefield, 14.
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seria  que todos os pais adventistas se tornassem os principais educadores sexuais dos

filhos.  O quadro pode ser mudado.  Os demais 64% dos pais podem ser treinados pela

Igreja para cumprirem essa função.

Fig. 5.  Fontes de orientação sexual.1

A comparação observada na figura 6 abaixo confirma que o interesse dos

pais em instruir os filhos é um dos fatores mais efetivos na prevenção do sexo pré-

marital. Esta realidade é mais evidente quando se comparam as alternativas “sempre”

e “nunca”.  Dos que sempre são orientados pelos pais, o índice de jovens que não se

envolveram com sexo pré-marital é 68% superior ao índice dos que se envolveram:

Ver tabela correspondente à figura 5 no apêndice C.1
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42% contra 25%.  Já dos que nunca são orientados, o índice dos que se envolveram é

88% superior ao dos que não se envolveram: 32% contra 17%.  Se a igreja conseguir

treinar os pais a instruírem seus filhos nas questões sexuais, certamente reduzir-se-á o

índice de jovens envolvidos com relações pré-maritais.

Fig. 6.  Orientação sexual dos pais.  Comparação entre os jovens que tiveram relações
sexuais e os que não tiveram.1

Tanto para os jovens que tiveram quanto para os que não tiveram experiência

sexual os amigos ocupam a primeira posição, quando necessitam de alguém para

aconselhamento. 

Ver tabela correspondente à figura 6 no apêndice C.1
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Fig. 7.  Conselheiros dos jovens.2

É alentador saber que os pais estão logo após os amigos como merecedores

da confiança dos filhos.   Mas, a predominância dos amigos como principais2

conselheiros escolhidos pelos jovens aponta para a necessidade de os pais procurarem 

Ver tabela correspondente à figura 7 no apêndice C.1

No apêndice A da obra A diferença que o pai faz, aparecem diversas2

sugestões que os pais podem seguir para estreitar o relacionamento com os seus
filhos: “Tenha um ‘Encontro com o Papai’ trimestral com cada filho. Realize uma
maratona de Jogos com a Família no domingo... Dêem um passeio para apreciar a
natureza... Façam um acampamento de uma noite ou de um fim de semana
completo... Faça uma brincadeira de bola no seu quintal. Vá às atividades esportivas
ou especiais de seus filho... Diga: ‘Quero orar por você esta semana. O que está
pensando em fazer - sobre o que gostaria que eu orasse?’, etc”. McDowell, e
Wakefield, 169-170.
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informações a respeito do tipo de pessoas que desfrutam da companhia de seus filhos

e quais são as convicções morais e espirituais de tais pessoas.

O gráfico demonstra que pastores e professores são os menos procurados

pelos jovens para aconselhamento.  Diante deste fato, a maneira mais efetiva de

pastores e professores influenciarem positivamente os jovens adventistas na questão

da conduta sexual cristã é através de treinamento coletivo nas igrejas e escolas, o que

permitiria atingir a todos, e confrontar os formadores de opinião entre os jovens

adventistas.  Através desta conscientização coletiva, é possível enfrentar a avalanche

de informações distorcidas, provenientes do consenso popular de que o sexo pré-

marital é permissível. 

A presente pesquisa também investigou o parecer dos jovens que tiveram

experiência sexual pré-marital e seus pontos de vista quanto a validade ou não deste 

tipo de experiência.

Experiência Sexual e Virgindade

Dos jovens que mantiveram relações sexuais, 82% concordavam com o

princípio de que deveriam ter esperado até o casamento.  Naturalmente, estes jovens

necessitam de auxílio para fortalecer suas convicções pessoais.  O melhor auxílio

consiste em: (1) comunicar-lhes que Deus perdoa os seus pecados, e (2) motivá-los a

fazer um compromisso pessoal com Deus de se absterem sexualmente até o

casamento.
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Fig. 8.  Jovens que tiveram relações sexuais e respectiva convicção a respeito da
abstinência sexual pré-marital.1

A situação dos demais 18% que tiveram experiência sexual e discordam do

princípio da abstinência é mais desafiadora.  A igreja necessita envidar esforços no

sentido de persuadi-los com argumentos bem elaborados de que a melhor opção é

não se apressar.2

Ver tabela correspondente à figura 8 no apêndice C.1

Pesquisas tem demonstrado que a melhor estratégia para motivar os jovens2

a aceitarem o princípio da abstinência sexual antes do casamento está no
esclarecimento dos custos provocados pelo sexo pré e extra-marital.  Estes são os três
principais custos percebidos pelos jovens: (1) comprometer ou por em risco a carreira
educacional ou profissional, (2) temor de ser contagiado por uma DST, e (3) receio
de provocar uma gravidez indesejada.  Para uma melhor noção sobre os riscos
incorridos pelos jovens ver p. 320, abaixo.
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Análise por Sexo

Fig. 9.  Moças e rapazes.  Grau de concordância com o princípio da abstinência
sexual pré-marital.1

A questão, “um casal de jovens cristãos que namoram ou são noivos, devem

esperar até o casamento para manterem relações sexuais?” oferecia três opções de

escolha: (1) Devem esperar até o casamento para manter  relações sexuais, (2 ) Se os

namorados ou os noivos realmente se amam, não estarão pecando se tiverem relações

sexuais antes do casamento, (3) Apenas os noivos não estarão pecando se tiverem

relações sexuais antes do casamento.

Ver tabela correspondente à figura 9 no apêndice C.1
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As respostas dos jovens indicaram que as moças são 11% mais

conservadoras do que os rapazes, pois 95% delas concordam com o princípio da

castidade pré-marital, contra 84% dos rapazes.  O ideal seria que os índices fossem

de 100% de concordância; mesmo assim, os percentuais dos jovens adventistas

superam aqueles de não adventistas, segundo os dados divulgados pelo jornal Folha

de São Paulo: apenas 43% dos homens e 42% das mulheres entendem que a mulher

deve se casar virgem.1

Fig. 10.  Relação entre leitura da Bíblia e concordância com abstinência sexual pré-
marital.  2

“Virgindade da Mulher Divide País”, FSP, 18 de janeiro de  1998, 5-6.  O1

Datafolha, informou que foram entrevistadas “2.054 pessoas entre 18 e 60 anos em
94 municípios de todo o território brasileiro”.  Ibid., 5-4.

Ver tabela correspondente à figura 10 no apêndice C.2
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O gráfico revela um fato surpreendente.  As moças têm um grau de

aceitação

elevado do princípio da castidade sexual pré-marital (entre 98% e 94%),

independente  da regularidade com que lêem a Bíblia.  Já o grau de aceitação do

mesmo princípio por parte dos rapazes é diretamente proporcional à regularidade

com que eles lêem a Bíblia.  Em outras palavras, quanto mais vezes os rapazes lêem

a Bíblia por semana, mais aceitam a norma de que devem esperar até o casamento

para desfrutarem as relações sexuais.

Os resultados sugerem que o incentivo à leitura regular da Bíblia, para os

rapazes, é uma iniciativa positiva para se alcançar um melhor grau de concordância

com o princípio da castidade pré-marital.  Contudo, esta não pode ser a única

alternativa a ser utilizada como prevenção, pois por si só, a leitura regular da Bíblia

não assegura um grau de concordância total com o princípio da abstinência sexual

pré-marital.  O mesmo gráfico demonstrou que 6% dos rapazes e 2% das moças que 

lêem a Bíblia diariamente, discordam do princípio da abstinência sexual pré-marital.

Estes dados sugerem a necessidade de se alcançar esta parcela de moças e rapazes

com uma orientação objetiva, que lhes demonstre as razões positivas para

aguardarem  até o casamento.

Ao item “ser virgem é nunca manter relações sexuais antes do casamento.
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Para

você, isto

é...”,

oferecem-

se três

opções. 

O aspecto

positivo

das

respostas é que 98% das moças e 94% dos rapazes concordam com o princípio

bíblico da virgindade, como é visto a seguir:
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Fig. 11.  O conceito de virgindade comparado entre moças e rapazes.1

O fato de que 28% dos rapazes, contra 12% das moças, sentirem-se

constrangidos a defender a virgindade antes do casamento, indica que a igreja precisa

dar maior atenção ao segmento masculino, no sentido de mostrar-lhes os motivos

convincentes para se manterem castos até o casamento.  Mas, tal como na relação

exposta pelo gráfico anterior, os rapazes têm uma posição mais liberal do que as

moças. 

As moças percebem poucos benefícios para se envolverem em intercurso

sexual, porque as relações sexuais têm mais custos para as mulheres do que para os

homens,  pois são elas, não os homens que engravidam.  A gravidez para as mulheres

traz mais riscos físicos, sociais e psicológicos.  Seu futuro social e econômico

também é mais facilmente prejudicado.  Estudos recentes demonstram que moças e

rapazes tem diferentes motivações para o sexo.  Geralmente, elas são motivadas para

o sexo como uma expressão de amor, enquanto os rapazes são motivados para o sexo

como uma fonte de prazer.2

O principal problema está com aqueles que consideram a virgindade um

conceito “ultrapassado”.

Ver tabela correspondente à figura 11 no apêndice C.1

Ver pp. 327-330, abaixo. 2
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Fig. 12. 

Envolvimento

sexual pré-

marital de

moças e

rapazes.1

A última pergunta do questionário foi: “como Adventista do Sétimo Dia,

você já teve relações sexuais com alguém?”  O ideal era que o índice de

envolvimento sexual pré-marital fosse zero, mas ocorre que os jovens adventistas

também vivem pressionados por uma sociedade liberada sexualmente, e muitas vezes

sucumbem.  Sem um auxílio efetivo da igreja, o índice tenderá a crescer.  Ainda

Ver tabela correspondente à figura 12 no apêndice C.1
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assim, o percentual dos jovens adventistas que tiveram relações pré-maritais é

consideravelmente inferior ao percentual de não adventistas, segundo pesquisa

divulgada pelo Datafolha: 78% dos homens e 57% das mulheres tiveram relações

sexuais antes do casamento.1

Análise por Idade

Fig. 13. 

Relações sexuais pré-maritais.  Comparação por idade.2

Os percentuais expressos pela figura 13 indicam que quanto mais avança na

idade, maior é a possibilidade do jovem adventista se envolver com relações sexuais

pré-maritais.

“Virgindade da Mulher Divide País”, 5-6.1

Ver tabela correspondente à figura 13 no apêndice C.2
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Análise por Grau de Instrução

 

Fig. 14.  Grau de instrução e relacionamento sexual.1

À medida em que o jovem adventista atinge novos degraus na carreira

escolar, ele também está mais sujeito a se envolver com sexo.  O item “instrução”

segue a mesma tendência do item “idade”.  Quanto maior o grau de instrução, ou

maior a idade, maior é o envolvimento.

Já que o presente estudo entrevistou jovens que estudam e que não estudam

em escolas adventistas, julgou-se útil empreender uma análise comparativa entre

ambos, tendo como parâmetro, a idade.

Ver tabela correspondente à figura 14 no apêndice C.1
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Fig. 15.  Grau de influência da Escola Adventista no comportamento sexual dos
jovens.  Condição de quem atualmente está estudando.1

Até os 15 anos de idade, a correspondência entre os que tiveram e os que

não tiveram relações pré-maritais é igual.  A mesma tendência é percebida a partir

dos 21 anos, com uma leve diferença favorável aos jovens que estudam em escola

adventista (64% contra 60%).  Em números absolutos, 36% é um percentual elevado

de envolvimento pré-marital para adventistas.  Na faixa etária de 16 e 20 anos, há

uma vantagem de 16% (94% contra 78%) na abstinência sexual para os jovens que

estudam em escola adventista.

Ver tabela correspondente à figura 15 no apêndice C.1
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Os percentuais equivalentes para as idades até 15 anos e de 21 anos em

diante, sugerem que a escola adventista precisa atuar com mais eficiência na tarefa

de prevenção do sexo pré-marital.1

Fig. 16.  Grau de influência da Escola Adventista no comportamento sexual dos
jovens.  Condição de quem estudou no passado.2

A condição dos jovens que estudaram e que não estudaram em escola

adventista equivale à dos jovens que estudam e que não estudam em escola

Uma jovem adventista de 22 anos, residente no Estado do Rio de Janeiro1

observou: “As escola adventistas deviam falar mais e ensinar os jovens, para que não
errem, mas compreendam que o sexo antes do casamento é errado, mas, depois é
uma bênção”.  Outra jovem adventista de 28 anos, residente no Estado de Minas
Gerais, anotou no espaço para observações: “Eu acho que nas escola adventistas,
principalmente nos internatos, deveria haver mais reuniões para orientar os jovens
sobre questões de sexo”.

Ver tabela correspondente à figura 16 no apêndice C.2
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adventista. No segmento de 16 a 20 anos, há uma vantagem no índice de abstinência

sexual pré-marital para os jovens que estudaram em escola adventista (88% contra

76%). Contudo, nos dois outros segmentos (até 15 anos e de 21 anos em diante), os

jovens que não estudaram em escola adventista, apresentaram um índice superior de

não envolvimento com sexo pré-marital, quando o contrário seria esperado.

 Os percentuais de abstinência sexual de 91% contra 86% no segmento até

15 anos e de 64% contra 57% no de 21 anos em diante, para os jovens que não

estudaram em escola adventista é um sinal de alerta.  Há uma necessidade urgente de

se elaborar conteúdos programáticos que incluam princípios bíblicos de educação

sexual para os alunos em todas as séries de estudo.  Deste modo, a escola adventista

poderá fazer uma positiva diferença na educação sexual dos seus jovens.

Sumário e Conclusões

As questões da presente pesquisa de campo foram respondidas por 1.334

jovens adventistas.  As respostas e observações feitas serviram para delinear um

perfil  que abrangeu múltiplos aspectos: vida religiosa, principais fontes de

orientação sexual dos jovens, atitude dos pais em relação às idéias e conduta dos

filhos, influência dos meios de comunicação na formulação das noções sobre ética

sexual dos jovens, opinião sobre o papel da igreja como educadora sexual, influência

da escola adventista na formação sexual dos jovens, nível de aceitação do princípio

da abstinência sexual pré-marital e percentuais de envolvimento dos jovens com

relações sexuais pré-maritais.
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Noventa e oito por cento dos jovens reconhecem que as normas morais da

Bíblia ainda são válidas para o nosso tempo, e, 99,1% entendem que os Dez

Mandamentos necessitam ser obedecidos no presente.  Os restantes 2% e 0,9%,

respectivamente, necessitam ser instruídos pela igreja sobre a permanente validade

das normas de conduta da Bíblia e os reais benefícios de se viver em conformidade

com estas normas.

O conjunto de respostas e observações serviu para indicar quais são os

fatores predisponentes às relações sexuais pré-maritais.  Entre eles destacam-se: um

desejo de manter relações sexuais mais forte do que a determinação de esperar até o

casamento, uma convicção equivocada de que não é pecado manter relações sexuais

antes do casamento, a prática de carícias que ultrapassam os limites permitidos para

um casal de jovens cristãos, a pressão emocional (pedido de uma “prova de amor”), o

estímulo de certas programações da televisão e da música “rock” às relações pré-

maritais, e o consenso popular de que o sexo antes do casamento é algo “normal”

para o tempo atual.

Há diversos fatores que contribuem para a prevenção das relações sexuais

pré-maritais.  O primeiro é o culto familiar e o estudo devocional da Bíblia realizados

a cada dia.  Contribui favoravelmente o pertencer a uma família na qual todos os

membros comungam na mesma igreja.

A presente pesquisa indicou que os fatores preventivos estão concentrados

predominantemente na esfera do lar.  Os pais podem atuar favoravelmente quando



231

dedicam tempo para o diálogo com os filhos, quando se interessam em saber quais

são os lugares freqüentados por eles e quem os acompanha, pois os “amigos”

exercem uma influência preponderante na formação das convicções morais dos

jovens.  Também é positivo fixar limites de tempo para os filhos estarem de volta ao

lar.

Visto que certos estilos de música e certas programações da televisão fazem

uma apologia explícita das relações sexuais pré-maritais, é necessário que os pais

ensinem aos filhos o valor da abstinência.  A bem da verdade, todas estas iniciativas

acima listadas, são de fato efetivas, mas insuficientes na prevenção das relações pré-

maritais.  Um dos principais fatores preventivos encontra-se na correta educação

sexual transmitida pelos pais aos filhos.  Pastores e professores podem auxiliar os

pais nesta tarefa, indicando a eles e aos jovens a literatura cristã disponível na área da

educação sexual cristã.

A ampla rede de escolas adventistas no Brasil é outro relevante fator

preventivo das relações sexuais pré-maritais, principalmente na faixa dos 16 aos 20

anos.  Lamentavelmente, à medida que os jovens avançam em conhecimento formal

(1º, 2º, 3º graus) maior é o índice de envolvimento sexual pré-marital.  Por isso, a

introdução de noções de educação sexual, fundamentadas na Bíblia, em cada série do

primeiro, segundo e terceiro graus de ensino, é importante e certamente fará reduzir a

tendência atual.
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Além dos pais e da escola, há um outro setor também primordial na

prevenção das relações sexuais pré-maritais: a igreja com seus pastores e 

departamentos de serviço.  O presente estudo demonstrou que os jovens adventistas

não batizados têm uma inclinação maior para rejeitar e violarem o princípio bíblico

da abstinência sexual pré-marital.  Tal fato sugere que se envidem esforços no

sentido de motivar estes jovens a aceitarem a Cristo como salvador pessoal,

conduzindo-os ao preparo doutrinário em classes bíblicas que culminem com o

batismo.  Também é necessário que se inclua na seqüência de temas destas classes

um estudo bíblico exclusivo sobre conduta sexual cristã, que demonstre a vantagem

de se esperar até o casamento para o desfruto da união sexual.

Quando o tema é pureza sexual pré-marital versus relações sexuais antes do

casamento, as moças demonstraram uma tendência mais conservadora do que os

rapazes.  Tanto os pais, quanto a escola e a igreja, precisam estar conscientes desta

diferenciação entre os sexos.  A elaboração de seminários, palestras, aulas etc,

necessita atender moças e rapazes em suas diferentes perspectivas sexuais.  Assim, a

argumentação sobre as vantagens de se esperar até o casamento deveria ser mais

intensiva para os rapazes do que para as moças.

Dois grupos de jovens formam o supremo desafio da igreja: aqueles que

aceitam o consenso popular de que namorados e noivos que “se amam” não precisam

esperar até o casamento para terem relações sexuais, e aqueles que rejeitam o ensino

bíblico da virgindade, alegando ser um conceito ultrapassado.  Mas o desafio pode
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ser superado, revertendo-se tais conceitos.  Através de uma argumentação clara e

simples é possível mostrar a estes jovens que a norma bíblica da abstinência sexual

pré-marital é a única opção que promove o bem de todos.

O treinamento dos pais para atuarem na educação sexual dos filhos é uma

responsabilidade a ser assumida pelo departamento de lar e família de cada igreja

adventista local.  Departamentais de jovens e pastores distritais podem igualmente

promover a instrução sexual dos jovens em seminários locais e regionais. 

Em suma, mediante o esforço conjugado dos pais, da igreja e da escola

adventista é possível reverter a tendência atual, na qual, à medida que os jovens

avançam em idade e grau de instrução estão sujeitos a se envolver cada vez mais com

relações sexuais prematuras.  Além da correta instrução sobre os princípios da

conduta sexual cristã, também podemos motivar os jovens a assumirem um

compromisso pessoal com Deus de se manterem puros e castos para glória de Seu

nome. 



CAPÍTULO IV

PROPOSTA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO 
SEXUAL PARA SOLTEIROS

A revolução sexual sofrida pelo mundo ocidental na década de 1960,

também afetou a igreja adventista no Brasil.  Ente os diversos efeitos negativos, um

tem-nos preocupado: o envolvimento de 20% de nossos jovens em atividades sexuais

pré-maritais.  Em vista disto, o presente capítulo se propõe a oferecer subsídios sobre

educação sexual aos jovens.

Alcançando os Jovens

Diversas pesquisas sobre conduta sexual atestam a validade das campanhas

realizadas para a prevenção das relações pré-maritais. Quando tomam consciência

dos perigos que incorrem neste tipo de conduta, os jovens se motivam a decidir

esperar pelo casamento.

O estudo de Gaston, Jensen e Weed, por exemplo, com 1.228 jovens do

Leste dos EUA, descobriu um fato relevante: a maioria informou que gostaria de

haver esperado mais tempo para se iniciarem sexualmente.   Tal descoberta refuta a1

Gaston, Jensen, e Weed, “A Closer Look at Adolescent Sexual Activity”: 1

477.  “As moças (55%), duas vezes mais do que os rapazes (27,8%), gostariam de
haver esperado, e mais estudantes da high school (47,3%) do que da middle school

233
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noção equivocada de que o adolescente sexualmente ativo não pode reduzir, ou não

pode deixar de manter relações sexuais.  Este fato indica que a meta de motivar os

jovens a que decidam adiar ou a descontinuar seu envolvimento sexual é

perfeitamente exeqüível.   Portanto, a primeira atitude de qualquer pessoa que se1

dispõe a trabalhar pela educação sexual dos jovens, especialmente daqueles que já

tiveram iniciação sexual, é a de encará-los como vítimas de uma propaganda

enganosa, e não como réus.

Estratégia Para Motivar os Jovens

A pesquisa de Small, Silverberg e Kerns demonstrou que a melhor estratégia

para motivar os jovens a aceitarem o princípio da abstinência sexual antes do

casamento está no esclarecimento dos custos provocados pelo sexo pré e extra-

marital.   Este estudo apontou os três principais custos percebidos pelos jovens: (1)2

comprometer ou pôr em risco a carreira educacional ou profissional, (2) temor de ser

(36,7%) gostariam que tivessem esperado.  Aproximadamente a metade dos alunos
com elevado nível de religiosidade (49,5%) lamentaram não haver esperado, contra
(39,2%) dos alunos com baixo nível de religiosidade.  Com respeito aos tipos de
famílias, (65,4%) dos jovens pertencentes a famílias recompostas (pais divorciados
que se casaram novamente) e (57,3%) das moças pertencentes à famílias normais
(seus pais não são divorciados) relataram os maiores índices percentuais de
disposição de haver esperado mais para se iniciarem sexualmente”.  Ibid., 473.

Ibid., 477.1

Stephen A. Small, Susan B. Silverberg, e Donell Kerns, “Adolescents’2

Percepcions of the Costs e Benefits of Engaging in Health-Compromising
Behaviors”, JYA 22 (1993): 84.
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contagiado por uma DST, e (3) receio de provocar uma gravidez indesejada.1

Para livrarem-se dos custos acima descritos, os jovens necessitam aprender a

desenvolver uma perspectiva de futuro, que lhes assegure uma boa qualidade de vida.

Esta é a oportunidade que pais e educadores têm para fornecerem subsídios que

auxiliem os jovens na tarefa de tomarem decisões de curto, médio e longo prazo.   É2

neste contexto de correta perspectiva quanto ao futuro que se insere o trabalho de

prevenção.  Nossos jovens precisam ser ensinados a se prevenirem, valorizando sua

saúde no presente e no futuro.3

Recursos a Serem Utilizados

Vários recursos podem ser utilizados na área da prevenção e persuasão para

mudança de comportamento de risco: estatísticas,  encenações,  e  testemunhos4 5

pessoais.  Histórias verídicas que demonstrem a maneira pela qual uma má escolha

exerceu efeitos negativos na vida de uma pessoa, também auxiliam na mudança de

Ibid., 85.1

McDowell, Por que esperar, 35-36.2

Ameen, 13-14.3

Ibid., 30.4

Ibid., 13.5
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comportamento desejável.   Outro recurso persuasivo utilizado são frases de efeito.  1 2

Metáforas e analogias são também meios úteis para motivar os jovens a tomarem

decisões saudáveis de longa duração.   Bem utilizados, estes recursos contribuem3

para demonstrar aos jovens que, se escolherem a abstinência, eles evitarão “dor e

sofrimento”.   4

Há também o recurso motivador da dinâmica de grupo, através do qual os

participantes do seminário podem ser divididos, por exemplo, em grupos de dez

jovens.  Cada grupo elege um(a) presidente e um(a) secretário(a).  Ao final de dez

minutos de discussão, os(as) presidentes escolhidos(as) apresentam para o plenário as

conclusões de cada grupo.  O conteúdo da dinâmica dos grupos também pode ser

apresentado através de uma dramatização.5

Ibid., 34.1

Para ter uma melhor idéia, citam-se frases de efeito conforme aparecem em2

inglês: “Pet your dog, not your date”, “Do the right thing, wait for the ring”.  Ibid.,
27.  Lickona sugere que os promotores da abstinência sexual pré-marital digam aos
jovens: “Vocês podem ver muitos pessoas adultas fazendo coisas diferentes daquelas
que nós dizemos que são melhores para a saúde e a felicidade de vocês.  O nosso
objetivo aqui é desafiar vocês a pensarem seriamente sobre o que é melhor para a
vida de vocês, agora e no futuro” (360).

Ver: Ameen., 35-36; Andrés Tapia, “Abstinence: the Radical Choice for3

Sex Ed”, ChrT  (8 de fevereiro de 1993), 26.

Ameen, 36.4

A utilização deste recurso pelo autor do presente trabalho tem-se5

demonstrado bastante produtiva.  Os jovens participam da dinâmica com mais
interesse.
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A utilização de uma “caixa de perguntas” onde os jovens depositam as suas

dúvidas relacionadas com a sexualidade, ao mesmo tempo que lhes permite serem

esclarecidos, serve para mantê-los atentos à exposição do seminário.  A caixa de

perguntas precisa ser colocada num local bem visível.  É interessante ter jovens que

entreguem e recolham os papéis com as perguntas.  As respostas podem ser dadas à

medida que o seminário for sendo apresentado.  

Para um melhor aproveitamento dos jovens, sugere-se que o seminário seja

restrito apenas aos participantes solteiros.  Pessoas casadas ou os pais dos jovens não

os deixam a vontade para participarem descontraidamente.  

Objetivos Gerais

A principal meta deste trabalho é propor um seminário para jovens que

valorize a abstinência sexual antes do casamento.  Recomenda-se que o programa

seja  realizado num final de semana, com início na sexta-feira à noite, continuando

no sábado pela manhã e a conclusão pela tarde.  Com a primeira palestra, “causas

que conduzem às relações sexuais pré-maritais”, visa-se alertar os jovens sobre várias

situações que podem desencadear envolvimentos sexuais.  A segunda, “por que

esperar até o casamento”, realça as vantagens da abstinência.  A terceira, “ensinando

os jovens a dizerem não”, juntamente com o compromisso com Deus para esperar,

procura motivar os jovens a tomarem uma decisão solene pela abstinência sexual pré-

marital.  
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Palestra nº 1 - Causas que Conduzem às
Relações Sexuais Pré-Maritais

A primeira palestra tem como propósito analisar as diversas causas que

podem desencadear relações sexuais antes do casamento.   Inicia pelas razões1

espirituais, já que a raiz de todos os problemas encontra-se numa má compreensão do

caráter de Deus.  Também apresenta as causas psico-sociais, morais, familiares, e

também as causas ligadas ao fácil acesso dos métodos anti-concepcionais e às

bebidas alcoólicas.

Sugere-se que esta primeira palestra se inicie com uma dinâmica de grupo

que discuta o pedido de um namorado para que sua namorada mantenha relações

sexuais com ele.   Através desta dinâmica pode-se motivar os participantes do 2

seminário a discutirem as possíveis causas que levaram aquele jovem a fazer tal

solicitação.

A situação proposta para discussão na dinâmica poderá ser apresentada por

escrito, ou através de uma transparência para retro-projetor, ou através da utilização

do programa de computador Power Point para projeção em tela, ou ainda através de

uma dramatização feita por jovens escolhidos de antemão.

Pergunta para discussão em grupo: “Que motivos levaram Fábio a propor

manter relações sexuais com Marcela?”  Dedicar dez minutos para o debate.  Após a

Ver apêndice...1

Ver o conteúdo da dinâmica, no apêndice ...2
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apresentação das conclusões de cada grupo, iniciar a exposição das razões que levam

os jovens a se envolverem em relações sexuais pré-conjugais.

Após a apresentação dos relatórios dos grupos de discussão, inicia-se a

abordagem do conteúdo das palestras propriamente ditas.  A abordagem da palestra

pode ser feita através de uma exposição verbal, contudo parece melhor utilizar os

recursos de transparências em retro-projetor ou o programa de computador Power

Point acoplado a uma tela de projeção. 

É apropriado que durante a exposição da palestra o condutor do seminário

utilize recursos enriquecedores para cada tópico apresentado, como por exemplo,

testemunhos (pessoais, em vídeo ou mesmo narrados pelo próprio condutor), dados

estatísticos, encenações.

Conteúdo Programático1

Causas espirituais  2

De um modo geral, os jovens se envolvem com relações sexuais pré-maritais

devido a uma noção distorcida do amor, do caráter e da lei de Deus.  Nesta seção,

Há outros modelos de programas que podem ser usados em campanhas de1

orientação sexual nas escolas e nas igrejas: Sex Respect; o esboço sugerido por
Ameen (35-44); “Educação Sexual na Igreja”, Namoro, noivado, casamento e sexo
(81-82).

Ver material adicional sobre causas espirituais desencadeadoras das2

relações pré-maritais em: Stafford, The Sexual Christian, 36; McDowell, Os
adolescentes falam, 154, 190, 51; Por que esperar, 203-208, 36.  Ver também
Feucht, ed., 1.
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além de se esclarecer os equívocos espirituais cometidos, procura-se desenvolver nos

jovens uma correta perspectiva de futuro fundamentada na Bíblia, que lhes permita

desfrutar de uma vida com qualidade total.  É interessante utilizar-se ilustrações que

reforcem os princípios apresentados na exposição das causas espirituais. 

Causas psico-sociais

Esta seção tem como objetivo apresentar as teorias, as características

peculiares de moças e rapazes bem como as causas psicológicas que podem levar os

jovens às relações sexuais pré-maritais. 

Teorias: aprendizado social,  controle social,  síndrome de comportamento1 2

problemático   3

Ver: Lisa J. Crockett, et al, “Timing of First Sexual Intercourse: The Role of1

Social Control, Social Learning, and Problem Behavior”, JYA 25 (1996): 92, 105.

Ibid., 92, 106.2

Ibid., 93, 106.  Ver também: Shelton, 238, 239.3
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Características psicológicas das moças  e rapazes1 2

Desejo de pertencer3

Curiosidade e competência4

Necessidade de identificação e imitação5

Causas morais6

Para uma melhor noção sobre as características psicológicas peculiares das1

moças, ver: N. L. Buerkel-Rothfuss, e Jeremiah. S. Strouse, “Media Exposure and
Perceptions of Sexual Behaviors: the Cultivation Hypothesis Moves to the Bedroom”,
Manuscrito não publicado, Universidade Central de Michigan, Mt. Pleasant, MI.
Citado em Jeremiah S. Strouse, e Nancy L. Buerkel-Rothfuss, “Media Exposure and
the Sexual Attitudes an Behaviors of College Students”, JSET 13 (outono-inverno de 
1987): 50; Gaston, Jensen, e Weed, “Understanding Gender Differences in
Adolescent Sexuality”, Adol 31 (Spring 1996): 226, 218; Moore, Susan, e Doreen
Rosenthal.  “The Social Context of Adolescent Sexuality: Safe Sex Implications”, JA
15 (1992): 434; Small, Silverberg, e Kerns, 79, 85; Brent B. Benda, Frederick A.
DiBlasio, “An Integration of Theory: Adolescent Sexual Contacts”, JYA 23 (1994):
415; Gaston, Jensen, e Weed, “A Closer Look at Adolescent Sexual Activity”: 475.

Para uma melhor noção sobre as características psicológicas peculiares dos 2

rapazes, ver: Strouse, e Buerkel-Rothfuss, 48; Gaston, Jensen, e Weed, “A Closer
Look at Adolescent Sexual Activity”, 470; Bandeira, 4; Gaston, Jensen, e Weed, 
“Understanding Gender Differences in Adolescent Sexuality”, 219, 230; Paul J.
Poppen, “Gender and Patterns of Sexual Risk Taking in College Students”, SR 32
(1995): 546, 553.

Ver: Shelton, 236.3

Ibid., 237.4

Ver: McDowell, Por que esperar, 131-202; Pat Socia, citada em Andrés5

Tapia, “Abstinence: the Radical Choice for Sex Ed”, ChrT  (8 de fevereiro de 1993),
28; Shelton, 237-239.

Ver a discussão sobre a questão moral das relações sexuais pré-maritais no6

filme Kids: Contardo Caligaris, “A Outra Face da Juventude dos Anos 90”, FSP, 1 de
outubro de 1995, 5-4; Laymert G. dos Santos, “A Outra Face da Juventude dos Anos
90”, FSP, 1 de outubro de 1995, 5-5, 6.  Ver também: Rezende, 1-2; Bevilaqua, 33,
34; McDowell, Mitos de la educación sexual, 80.
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Na primeira parte desta seção, procura-se apresentar uma breve síntese das

mudanças ocorridas na ética sexual ao longo da história.  Em seguida, demonstra-se o

papel decisivo dos meios de comunicação como fatores de influência sobre a conduta

sexual dos jovens, através de várias informações estatísticas e de várias ilustrações. 

O propósito desta seção é alertar os jovens sobre a necessidade de fazer um bom uso

dos meios de comunicação, mas, especialmente, o de evitar aquilo que, segundo a

perspectiva bíblica, é prejudicial à formação moral.

Meios de comunicação
Televisão1

Música popular2

Imprensa escrita3

Influência dos amigos4

Ver o papel da influência da televisão para as relações sexuais pré-maritais1

em: David Muram, et al, “Teenage Pregnancy: Dating and Sexual Attitudes”, JSET
18 (1992): 275; Donald E. Greydanus, Helen D. Pratt, e Linda L. Dannison,
“Sexuality Education Programs for Youth: Current State Affairs and Strategies for
the Future”, JSET 21 (1995): 241; Strouse, e Buerkel-Rothfuss, 49, 50; McDowell,
Por que esperar, 44; Fruet, 78; Carlos E. T. da Silva.  Citado por Rogério
Verzignasse, “Números Atestam a Maternidade Precoce”, CP, 2 de novembro de
1996, 2-Almanaque.

Ver discussão sobre influência da música popular nas relações pré-maritais2

em: Lickona, 351; McDowell, Os adolescentes falam, 153; Strouse, e Buerkel-
Rothfuss, 50.

Como exemplo de educação sexual favorável às relações pré-maritais, ver:3

Ciça Valério, “Passe a Limpo Suas Dúvidas Sobre Sexo”, ESP, 11 de julho de 1996,
G-7; Cláudia Werneck, “A Primeira Vez”,CF, julho de 1994, 48.

Ver: Susan L. Rosenthal, Lisa M. Lewis, e Sheila S. Cohen, “Issues Related4

to the Sexual Decision-Making of Inner-City Adolescent Girls”, Adol 31 (Outono de
1996): 736; Strouse, e Buerkel-Rothfuss, 44; Werneck, 48; McDowell, Mitos de la
educación sexual, 35 e Os adolescentes falam, 146.
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Causas familiares1

As profundas mudanças ocorridas na estrutura da família contemporânea,

como aumento da taxa de divórcios, omissão dos pais na educação sexual dos filhos, 

são analisadas com farto uso de ilustrações e estatísticas.  A seção procura

demonstrar os efeitos destas mudanças no comportamento sexual dos jovens.

As duas seções que concluem a palestra inicial tratam de fenômenos

recentes na sociedade.  Ao abordá-las, visa-se o aspecto informativo, sobretudo o

preventivo.

Causas ligadas à puberdade precoce2

Ver: Evely Boruchovitch, “Fatores Associados a Não-Utilização de1

Anticoncepcionais na Adolescência”,  RSP 26 (dezembro de 1992): 439; Bruce M.
King, Linda S. Parisi, e Katherine R. O’Dwyer, “College Sexuality Education
Promotes Future Discussions About Sexualiy Between Former Students and Their
Children”, JSET 19 (1993): 286, 291; McDowell, Os adolescentes falam, 51, Mitos
de la educación sexual, 96-97. 

Ver: Nelson L. Maia Filho, et al,  “Gravidez Entre Adolescentes Precoces:2

um Evitável Problema Social”, JBG 104 (outubro de 1994): 366.  O estudo realizado
por Rodrigues, et al, com 179 adolescentes grávidas, que procuraram um serviço pré-
natal público do Rio de Janeiro, revelou que as adolescentes com menarca precoce
iniciam mais cedo a atividade sexual, impulsionadas pela ação hormonal, e/ou outros
fatores psicossociais a ela associados.  Anete P. Rodrigues, et al, “Perfil das
Gestantes Adolescentes de um Serviço Pré-natal Público do Rio de Janeiro”, RBGO
15  (setembro-outubro de 1993): 234-235; J. R. Udry, et al, “Serum Androgenic
Hormones Motivates Sexual Behavior in Adolescent Boys”, Fertil. Steril. 434 (1),
(1985): 90-94.  Citado em Lisa J. Crockett, et al, “Timing of First Sexual Intercourse:
The Role of Social Control, Social Learning, and Problem Behavior”, JYA 25 (1996):
91; Idem, “Biosocial Foundations for Adolescent Female Sexuality”, Demography 23
(2): 217-228.  Citado em Lisa J. Crockett, et al, “Timing of First Sexual Intercourse:
The Role of Social Control, Social Learning, and Problem Behavior”, JYA 25 (1996):
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Causas Ligadas ao Fácil Acesso dos Métodos Anti-concepcionais e às Bebidas
Alcoólicas1

Palestra nº 2 - Por que Esperar 
Até o Casamento?

A segunda palestra do seminário tem como propósito demonstrar os custos

provocados pelo sexo pré-marital.   Através destas informações, os jovens recebem2

subsídios que lhes permitem tomar decisões preventivas de modo a valorizar sua

saúde no presente e no futuro.  Inicialmente, apresenta-se as razões espirituais para

abster-se das relações pré-maritais.  Em seguida, analisa-se as razões morais e éticas,

de saúde pública, psicológicas e legais.

Para despertar o interesse dos jovens no tema da manhã, recomenda-se a

realização de uma dinâmica de grupo sobre as vantagens advindas de se esperar até o

casamento para desfrutar das relações sexuais.   Sugere-se a divisão dos jovens em3

grupos de dez participantes.  Definir um(a) secretário(a) e um(a) líder.  Oferecer dez

minutos para preencher uma lista de prejuízos que ocorrerão, se não houver espera

até o casamento.  No final dos dez minutos, convocar os líderes de cada grupo para

91, 107; Hettlinger, 78, 80; Häring, 3:530; McDowell, Mitos de la educación sexual,
36.

Ver: Stafford, The Sexual Christian, 36; McDowell, Mitos de la educación1

sexual, 149, Os adolescentes falam, 149; Rosenthal, Lewis, e Cohen, 737.

Ver: apêndice, 2

Ver o conteúdo da dinâmica, no apêndice ...3
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virem à frente a fim de apresentarem a lista dos prejuízos.  Orienta-se que o condutor

do seminário faça o papel do rapaz que solicita que a namorada mantenha relações

sexuais com ele e interrogue os líderes dos grupos, apresentando “vantagens” para

não esperar até o casamento e pedindo que eles procurem persuadi-lo com bons

argumentos favoráveis à espera.  A experiência tem demonstrado que a discussão

auxilia a fixar as razões na mente dos jovens ao mesmo tempo que os prepara para

ouvirem a exposição do tema da manhã.

O conteúdo da dinâmica poderá ser apresentado numa folha de papel para

cada grupo, ou através de transparência, ou uso de computador acoplado a uma tela

de projeção, ou ainda através de uma dramatização.  A experiência do autor do

presente trabalho na realização de seminários tem demonstrado que os jovens

apreciam a utilização do recurso da dramatização como meio de apresentação da

situação a ser discutida na dinâmica de grupo.

Semelhantemente à primeira palestra, esta segunda pode ser apresentada

mediante recursos audio-visuais, como utilização de retro-projetor, computador

acoplado à tela de projeção, etc.  E para realçar os tópicos abordados é bom lembrar

a  utilização de estatísticas, encenações e testemunhos.

Conteúdo Programático

Após haver despertado o interesse dos jovens através da dinâmica de grupo é

tempo de iniciar a exposição dos motivos para esperar.  A primeira seção abordará os
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efeitos prejudiciais provocados pela descumprimento das normas divinas para a

conduta sexual.

Razões espirituais1

O objetivo desta seção é demonstrar aos jovens que a abstinência sexual pré-

marital está em perfeita harmonia com o princípio do amor de Deus revelado na

Bíblia.  Também alerta para o fato de que o descumprimento das prescrições bíblicas 

pode implicar em conseqüências espirituais irreversíveis.  A utilização de gráficos

ilustrativos nesta seção pode servir para esclarecer os argumentos apresentados.

Razões morais e éticas2

Depois de estabelecer a base bíblica para a abstinência sexual antes do

casamento, o próximo passo é dar a sua fundamentação moral.  Parte-se do

pressuposto de que o homem não é apenas um animal instintivo, mas também um ser

que age em harmonia com a razão e o livre-arbítrio.  A exposição dos princípios da

restrição das relações sexuais a uma pessoa, tempo e local adequados, fidelidade

conjugal, o perigo universal das relações sexuais pré-maritais servem para

Material adicional sobre razões espirituais pode ser encontrado em: James1

Dobson, Preparing for Adolescence (Santa Ana, CA: Vision House, 1978), 84-85.

Dados estatísticos e argumentação adicional podem ser encontrados em:2

Duval, 115; Kubo, 52; Häring, 3:461, 530; Paul C. Reisser, Sex and Singles
(Colorado Springs, CO: Focus on the Family, 1993), 4; Luis Palau, Sexo y juventud
(Miami, FL: Unilit, 1990), 49-50; Stafford, The Sexual Christian, 117; Edwin
Delattre.  Citado em John Leo, “Learning to Say No”, USNWR (junho de 1994), 24.
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substanciar a natureza moral do homem e a imperiosa necessidade de esperar o

momento apropriado para exercer o direito da relações conjugais. 

Princípio da universalidade1

O conteúdo deste princípio moral confirma a correta perspectiva de futuro

fundamentada na Bíblia, que permite aos jovens desfrutarem de uma vida com

qualidade total.

Respeito pela dignidade humana2

Liberdade responsável3

Respeito pelos bens do concerto matrimonial4

Razões de saúde pública

Os argumentos, as estatísticas, as ilustrações e os testemunhos desta seção

tem por objetivo conscientizar os jovens sobre os diversos prejuízos que eles podem

sofrer, na área da saúde, caso venham a se envolver com relações sexuais antes do

casamento.  

Ver: López, 123; Duval, 148-149; Stafford, Vale a pena esperar, 75;1

Mohana, 62.

Ver: Duval, 107.2

Ver: Mast (Teacher Manual), 6, 86, 87; Duval, 110.3

Ver: Bevilaqua, 34; Stafford, Vale a pena esperar, 71; Lickona, 354-355.4
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Gravidez na adolescência1

Aborto2

Doenças sexualmente transmissíveis3

Dados estatísticos e argumentação adicional podem ser encontrados em:1

Gilberto Dimenstein, “A Gravidez dos Indefesos”, FSP, 3 de  maio de 1998, 3-8;
McDowell, Mitos de la educación sexual, 78; “Cresce Número de Mães
Adolescentes”, ESP, 30 de outubro de 1990.  Citado em RPH 38 (setembro-outubro
de  1990): 46; Antônio Houaiss, e Francisco de A. Barbosa, eds., Enciclopédia Barsa
(Rio de Janeiro: Encyclopaedia Britannica do Brasil, 1986), 14:160; Motta, e Silva,
237; Verzignasse, 2-Almanaque; Denise de L. M. Monteiro, e Alfredo de A. Cunha,
“Avaliação da Freqüência da Gravidez na Adolescência”, JBG 104  (janeiro-fevereiro
de 1994): 24; Gisele Vitória, “Barriga de Anjo”, IÉ, 7 de setembro de 1994, 72;
Gilberto Dimenstein, e Priscila Lambert, “1 Milhão de Jovens Engravidaram em 97”,
FSP, 3 de maio de 1998, 3-4; Joseph P. Shapiro, “Teenage Sex: Just Say ‘Wait’”,
USNWR (julho de 1993), 57; Muram, et al, 264; Inês P. Mendonça, e Marcelo
Hargreaves, eds., Almanaque Abril 96 (São Paulo: Editora Abril, 1996), 227; Luiza
de A. e Silva, ed., Almanaque abril 98 (São Paulo: Editora Abril, 1998), 142;
Sobreiro, et al, 451, 452; Rodrigues, et al, 223, 226, 228, 234; Maia Filho, et al, 364;
Monteiro, e Cunha, 24; FSP, 11 de junho de 1996, 2-4; Len McMillan, “Sex: The
Teen’s Dilemma”, Ls, agosto de 1995, 3; Jeannie I. Rossof, “Helping Teenagers
Avoid Negative Consequences of Sexual Activity”, USAT, maio de 1996, 33; Mast
(Teacher Manual), 86-87; Janice W. Bryan, e Florence W. Freed, “Abortion
Research: Attitudes, Sexual Behavior, and Problems in a Community College
Population”, JYA 22 (1993): 12; Duncan Timms, “Teenage Mothers and the Adult
Mental Health of their Sons: Evidence from a Stockholm Cohort”, JA 19 (1996): 554;
Crockett, et al, 90; Ameen, 26, 39; Lickona, 350; Strouse, e Buerkel-Rothfuss, 43.

Ver: Ciça Valério, “Aborto”, ESP, 15 de agosto de 1996, G-4, 5; Rossof,2

33; Dimenstein, e Lambert, “1 Milhão de Jovens Engravidaram em 97”, 3-4;
McDowell, Mitos de la educación sexual, 308, 309.

Dados estatísticos abrangentes sobre DSTs podem ser encontrados em:3

Adelírio J. Rios-Gonçalves, “Mudanças dos Padrões Epidemiológicos e Clínicos das
Doenças Infecciosas nos Últimos 35 Anos”, ABM 69 (janeiro de 1995): 5; Ameen,
36; Ministério da Saúde, BEDST. Brasília, DF, Ano 2, Núm. 3, junho-agosto de 1995,
11; King, Parisi, e O’Dwyer, 285; Lickona, 349; Poppen, 554; John Masters,
“Warning: Sex May Be Hazardous to your Health”, Ls, janeiro de 1993, 18.
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AIDS1

Prostituição na adolescência2

Razões psicológicas3

Dois aspectos são abordados nesta seção: (1) os benefícios psicológicos da

abstinência sexual pré-marital e, (2) o relevante fato de que a abstinência não produz

neurose.  

A abstinência não produz neurose4

Para informações mais detalhadas sobre AIDS, ver: Edson Marchiori, et al,1

“Aspectos Epidemiológicos do Sarcoma de Kaposi na Síndrome de Imunodeficiência
Adquirida - Estudo de 189 Casos”, ABM 69  (junho de 1995): 315; Silvia Quevedo,
“AIDS Cresce Entre Usuários de Drogas”, FSP, 17 de maio de 1996, 3-1; Tuba M.
Kuschnaroff, et al, “Como Diagnosticar e Tratar Síndrome de Imunodeficiência
Adquirida”, RBM 51 (dezembro-1994/janeiro-1995): 254; Maria T. Costa, “AIDS
Deixa 3 Mil Crianças Órfãs em Campinas”, CP, 9 de outubro de 1996, Cidades-7;
Bell Kranz, e Silvia Ruiz, “Com a Cara e a Coragem Contra a Aids”, FSP, 24 de
novembro de 1997, 6-4; Dimenstein, Gilberto, e Priscila Lambert, “Sexualidade
Precoce Leva AIDS aos Jovens”, FSP, 3 de maio de 1998, 3-2; Gary L. Hopkins, et
al, “AIDS and the Adventist Academy”, AR, novembro, 12 (1516); Ameen, 38; Ken
Sidey, “The Magic Word”, ChrT, 13 de janeiro de 1992, 15; McDowell, Mitos de la
educación sexual, 81; Lickona, 354.

Dados estatísticos e testemunhos adicionais sobre prostituição na2

adolescência podem ser encontrados em: “O Glamour, a Miséria e os Riscos da
Noite”, Vv, novembro/dezembro de 1995, 16-17; “País Lidera Prostituição Infantil na
América Latina”, ESP, 2 de setembro de 1993, 20; FSP, 24 de julho de 1994,
Cotidiano, 4-7; Tapia, 28; Greydanus, Pratt, e Dannison, 242.

Ver: Shelton, 267; Duval, 59, 114-115; McDowell, Mitos de la educación3

sexual, 318-319, 324, Os adolescentes falam, 162-163, 170, 175.

Informações adicionais sobre o tema “neurose” e “abstinência” podem ser4

encontradas em: Freud, Sobre a psicoterapia, em ESBOPCSF, 7:277-278; Marcuse,
171-172; Reich, 42-52; Mohana, 68-69.
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Razões legais1

Palestra nº 3 - Ensinando os 
Jovens a Dizerem “Não”

Após a análise das causas do sexo pré-marital, estudou-se as razões para se

esperar até o casamento.  No sábado a tarde, é necessário instruir os jovens a dizerem

não às situações de risco na área sexual.  O ponto alto do programa é atingido quando

se convida os participantes a fazerem um compromisso com Deus para esperarem até

o casamento a fim de desfrutarem do privilégio das relações sexuais.  Este é o

principal propósito do seminário de educação sexual.

Quando os jovens entendem os custos do sexo pré-marital, como gravidez na

adolescência, os riscos do aborto, das DSTs, inclusive AIDS, eles são persuadidos a

dizerem “não”.  Portanto, é necessário que se instruam os jovens a tomarem decisões

fundamentadas em princípios.  Para introduzir a discussão sobre a necessidade de

dizer “não”, recomenda-se a aplicação de uma dinâmica de grupo.2

Segundo informou Marion Howard, 84% dos clientes que procuravam

informações sobre controle da natalidade em sua clínica de Atlanta, desejavam

aprender a dizer “não” àqueles que lhes pressionavam a fazer sexo.   Por sua vez,3

McDowell aponta cinco esferas de conhecimento, nas quais os adolescentes precisam

Ver: Código civil (São Paulo: Editora Saraiva, 1992), 41, 58; Bevilaqua, 34.1

Ver o conteúdo da dinâmica, no apêndice ...2

Marion Howard.  Citado em Shapiro, 58.  Ver também Leo, 24.3
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aprender a dizer “não”: (1) precisam saber que não só é aceitável dizer “não”, como é

correto dizer “não”; (2) precisam saber porque devem dizer “não”; (3) precisam saber

como dizer “não”; (4) precisam saber os benefícios de dizer “não”; (5) precisam de

rostos com autoridade que lhes sirvam de exemplo de que a abstinência não só é

aceitável mas também correta.1

Conteúdo Programático

Relações sexuais antes do casamento - por que não

Depois de despertar o interesse dos jovens para a necessidade de estabelecer

limites no namoro através da dinâmica de grupo, chegou o momento de prepará-los

para a realização do compromisso com Deus para esperar até o casamento.  Este

propósito é alcançado inicialmente com a apresentação da síntese das principais

razões para esperar.  O ideal é que o conteúdo da terceira palestra seja apresentado

com o recurso de transparências no retro-projetor ou por uso de computador e tela de

projeção.

Dizendo não às situações comprometedoras

McDowell, Mitos de la educación sexual, 305-306.  Ver também, Sex1

Respect, capítulo 9; Duval, 64-65. 
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O objetivo desta seção é alertar os jovens para os principais sinais

indicadores de perigo que podem levar às relações sexuais pré-maritais.  Recursos

gráficos são bem-vindos como fatores que reforçam a argumentação.1

Estratégias de dissuasão2

O estudo de Rosenthal e Peart descobriu que a maioria dos jovens utiliza

estratégia não-verbal para motivar a(o) parceira(o) à manter relação sexual,  em3

Como material adicional, ver o estudo com 191 adolescentes, todos na faixa1

de idade de 16 anos, empreendido por Rosenthal e Peart que descobriram os
principais sinais indicadores que os jovens enviavam ou recebiam para manterem
relações sexuais.  Cada item classificatório tem dois parênteses, um no início da frase
indicativa e outro no final.  O primeiro, refere-se à ordem apontada pelos rapazes, o
último, à ordem referida pelas moças: (1) ao estarem numa festa, dirigirem-se a um
quarto (3); (2) saírem para passar um fim de semana sozinhos (2); (3) ficarem
sozinhos numa casa (3); (4) saírem sozinhos (10); (5) permanecerem dentro de um
carro estacionado (2); (6) deixarem o grupo e saírem sozinhos (7); (7) irem a uma
festa (11); (8) irem a qualquer lugar sem nenhuma supervisão dos pais ou
responsáveis (9); (9) saírem sozinhos e embriagarem-se (13); (10) sair com uma
pessoa bem mais velha (6).  Doreen Rosenthal, e Rachel Peart, “The Rules of the
Game: Teenagers Communicating About Sex”, JA 19 (1996): 325.  O estudo de
Gaston, Jensen, e Weed com 1.228 jovens indicou que 75% deles usaram a casa de
alguém para terem a primeira relação sexual.  A conclusão a que chegaram é de que
lares vazios e sem supervisão provêem oportunidades para os adolescentes se
envolverem com sexo.  “A Closer Look at Adolescent Sexual Activity”, 477.  Estes
foram os principais sinais indicadores que os adolescentes pesquisados enviavam
para evitarem as tentativas do(a) outro(a) para manter relações sexuais.  Ibid.  Tendo
em vista que a relação sexual é uma atividade destinada apenas para o casamento, um
casal de jovens cristãos, que namoram ou são noivos, necessitam dialogar
abertamente e definir limites para a expressão de sua intimidade.

Ver: Rosenthal, e Peart, 325.  2

Ibid., 329.  Cada item classificatório do estudo de Rosenthal e Peart, sobre3

estratégias utilizadas pelos jovens para encorajar relações sexuais, tem dois
parênteses, um no início da frase indicativa e outro no final.  O primeiro, refere-se a
ordem apontada pelos rapazes, o último, a ordem referida pelas moças: (1) excita
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contraste com a maioria dos jovens que utiliza a linguagem direta para evitar relações

sexuais indesejadas.   Estas descobertas precisam ser levadas em consideração na1

educação sexual.  Os jovens que decidiram pela abstinência pré-marital, necessitam

estar alertas para futuras investidas de um eventual parceiro(a) que inicie carícias

avançadas não-verbais.  Isto indica que ele(a) está emitindo sinais de que deseja

manter relações sexuais.  Daí a necessidade de o(a) jovem definir limites para as

carícias que ele(a) dá e para as que ele(a) recebe.  Por outro lado, as diferenças

emocionais e reacionais entre homens e mulheres perante o sexo sugerem que se

elaborem programas de educação sexual que atendam estas diferenças.2

Formando bons hábitos3

Como vencer a pressão para manter relações sexuais4

sua(seu) parceira(o) (2); (2) não interrompe a(o) parceira(o) (4); (3) responde às suas
iniciativas sexuais (1); (4) sugere um lugar tranqüilo (5); (5) estimula um contato
crescente (6); (6) despe o(a) parceiro(a) (6); (7) simplesmente deixa acontecer (12);
(8) mostra uma camisinha (9); (9) menciona método preventivo (7); (10) diz que quer
sexo logo de início (11); (11) despe-se a si mesmo (10); (12) diz que quer sexo
quando acariciado(a) (13); (13) profere palavras chulas (8).  Ibid., 327.

Ibid., 328.1

Gaston, Jensen, e Weed, “Understanding Gender Differences in2

Adolescence Sexuality”, 219.

McDowell, Os adolescentes falam, 177-190. 3

Stafford, Vale a pena esperar, 87-88.4
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Estas duas seções sugerem várias iniciativas a serem tomadas para a

formação de hábitos sadios que auxiliam na prevenção das relações sexuais pré-maritais.

Virgindade secundária

O estudo de Gaston, Jensen, e Weed com 1.800 jovens do segundo grau nos

EUA, demonstrou que muitos estudantes que disseram já haver tido experiência

sexual pré-marital, também relataram não haverem tido essas relações recentemente,

ou com freqüência.  Tal estudo também sugere que estes jovens podem ser

alcançados pelo programa da virgindade secundária com perspectivas de fácil

aceitação.   1

Antes de promover o compromisso de abstinência, é necessário assegurar

àqueles jovens que já tiveram experiência pré-marital a certeza de que Deus pode

perdoar os pecados sexuais cometidos (1Jo 1:9).  Após a comunicação desta

relevante verdade espiritual, apresenta-se a lista das iniciativas que se deve tomar de

modo a  evitar novas quedas.2

Comprometendo-se Com Deus a Esperar

Em 1994, um total de 100.000 jovens norte-americanos assinou o

compromisso, no qual prometeram esperar até o casamento para manterem relações

Gaston, Jensen, e Weed, “Understanding Gender Differences in Adolescent1

Sexuality”, 229.

Ver: Stafford, Vale a pena esperar, 96; Ameen, 28.2
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sexuais.   Esta foi a resposta à campanha nacional pró-abstinência, iniciada no1

Tennessee pela Igreja Batista do Sul.  Outras igrejas se uniram, entre elas a

Assembléia de Deus e a Igreja Pentecostal de Deus.   A União do Lago da Igreja2

Adventista do Sétimo Dia uniu-se a campanha em 1995, totalizando, naquele ano,

251.000 jovens norte-americanos comprometidos a esperar pelo casamento.3

Qualquer jovem pode assinar o compromisso para esperar, inclusive aqueles

que já tiveram experiência sexual.  Neste caso, os jovens são estimulados a fazerem

um voto de virgindade secundária.

Para Lickona, uma das principais tarefas daqueles que ministram educação

sexual é ensinar aos jovens que o amor deseja para a outra pessoa o que é melhor

agora e no futuro.   Por conseguinte, comprometer-se a esperar até o casamento para4

desfrutar o privilégio do sexo é promover a causa do amor, sobretudo porque o amor

verdadeiro espera.

Durante o seminário, os jovens aprenderam que a relação ideal do ser

humano com Deus precisa seguir o modelo bíblico do concerto.  Fundamental nesta

relação é o amor e a confiança na sabedoria de Deus, bem como a liberdade para

adotar a conduta delineada em Sua Palavra.  Assim, depois de haverem sido

Alberta Mazat, “Red Flag Dating”, Ls, agosto de 1995, 8.1

Ameen, 28.2

Cari Haus, “True Love Waits”, LUH, Junho de 1995, 9.3

Lickona, 368.4
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apresentadas as causas e os riscos das relações pré-maritais, chegou o momento de

conduzir os jovens a tomarem uma livre decisão em favor da abstinência sexual até o

casamento.

Compromisso1

A realização do compromisso para esperar até o casamento para então

desfrutar do privilégio das relações sexuais é o ponto mais importante do seminário

sugestivo.  Este concerto fundamenta-se no modelo bíblico da aliança.  Nele o jovem

aceita pela fé a prescrição divina da abstinência sexual pré-marital através da

assinatura deste compromisso público.2

Recomenda-se que se ofereça a cada um dos participantes do seminário duas

cópias impressas do compromisso para esperar.  Uma ficará com o jovem, e a outra

cópia ele será convidado a trazer perante o Senhor, ou seja, ao púlpito ou à frente,

dependendo do lugar onde é realizado o seminário.

Avaliação do Seminário Sugestivo

O autor do presente trabalho apresentou o seminário sugestivo em dez

localidades do Brasil.   Cada seminário realizado ofereceu uma oportunidade para 3

O modelo do compromisso de abstinência encontra-se no apêndice... 1

Ver: Haus, 9; Ameen, 28.2

São Paulo (SP), Artur Nogueira (SP), Curitiba (PR), Belém (PA), Eunápolis3

(BA), Guaíba (RS), Porto Alegre (RS), Tubarão (SC), Alagoínhas (BA), Candeias
(BA). 
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aperfeiçoamento do conteúdo e dos recursos utilizados.  Foi também solicitado aos

jovens que fizessem uma avaliação do seminário a que assistiram.  Como exemplo,

menciona-se o resultado do seminário realizado em Candeias (BA), em setembro de

1999.  No final do programa, 46 jovens preencheram uma pesquisa de opinião com

os seguintes itens: (1) “mencione três pontos negativos do seminário sobre educação

sexual”; (2) “mencione três pontos positivos do seminário sobre educação sexual”;

(3) “que sugestão concreta você daria para ser implementada no próximo seminário? 

A seguir relata-se as sugestões destes jovens em ordem decrescente:

1. Aspectos negativos do seminário

“Não encontrei pontos negativos no seminário”, 25; “fazer mais dinâmicas

de grupos para evitar a dispersão dos jovens”, 4; “falta de interesse de alguns

jovens”, 3; “deveria envolver mais os participantes”, 2; “pouco tempo para o

seminário”, 2 ; “falar mais sobre sexo”, 1; “utilizar mais ilustrações”, 1; “faltou

apostilas para os jovens”, 1; “enfatizar mais o dever de obedecer a vontade de Deus”,

1; “o sábado não é um dia apropriado para falar sobre educação sexual”, 1; “deveria

haver mais dramatização”, 1; “pensamentos impuros sobre namoro durante o

seminário”, 1; “seria melhor que o seminário fosse realizado noutro local, fora da

igreja”, 1.

2. Aspectos positivos

“Esclarecimento de que sexo antes do casamento é pecado”, 26;

“Informação sobre os riscos do sexo antes do casamento, como: gravidez, aborto,
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DSTs”, 7; “a dinâmica de grupo permite que todos participem”, 6; “palestra

descontraída”, 5; “reforço para a decisão de manter a abstinência”, 4; “impropriedade

do ‘ficar’”, 4; “mensagem do perdão para aqueles que já tiveram envolvimento

sexual”, 4; “auxílio para a decisão de escolher o namorado(a) certo(a)”, 3; “conceito

bíblico de amor”, 2; “utilização da linguagem do jovem”, 2; “a liberdade para o

jovem se manifestar”, 2; “interessante”, 1; “legal”, 1; “tirou dúvidas”, 1; “fortaleceu

a auto-estima individual”, 1; “preparo do palestrante”, 1; “incentivo a fazer a vontade

de Deus”, 1; “o ensino sobre como manter o desejo sexual sob controle”, 1;

“oportunidade de fazer perguntas (caixa de perguntas)”, 1; “utilização de vídeos”, 1;

“incentivo a pedir o conselho dos pais sobre o namoro”, 1; “vantagem de obedecer a

Deus”, 1; “uso do retro-projetor”, 1; “tocar num assunto que antes era tabu”, 1; “o

fato de o pastor que dirige o seminário estar próximo dos jovens para orientar sobre

sexualidade”, 1; “menção de fatos reais”, 1; “incentivo ao casamento”, 1; “a ausência

de pessoas casadas entre os jovens”, 1; “tira dúvidas que os pais não tiram”, 1.

3. Sugestões para os próximos seminários

“Utilizar mais dramatizações”, 7; “falar sobre abuso sexual”, 3; “ser mais

objetivo”, 3; “mais tempo para o seminário”, 2; “vídeos que mostrem a realidade dos

problemas relacionados com sexualidade”, 2; “falar sobre relacionamento entre pais

e filhos”, 2; “trazer jovens que dêem testemunhos”, 2; “abordar tema da

masturbação”, 2; “ter mais música (solos, duetos, etc.)”, 2; “fornecer apostila sobre o

assunto”, 2; 
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“dedicar uma parte do tempo do seminário para ouvir pessoalmente aqueles que

desejarem conversar com o palestrante”, 2; “falar mais sobre por que não ‘ficar’”, 1; 

“falar sobre divórcio”, 1; “apresentar o seminário num acampamento de jovens”, 1;

“falar mais sobre como deve ser o namoro cristão”, 1; “fazer o seminário noutro

local, a igreja não é um local apropriado para falar sobre educação sexual”, 1;

“abordar o tema do homossexualismo e do lesbianismo”, 1; “peça sempre a

iluminação do Espírito Santo para realizar os seminários”, 1; “dispor os jovens em

círculo para dar um tom de conversação”, 1; “o conteúdo do tema a ser discutido na

dinâmica de grupo pode ser apresentado em  forma de drama”, 1; “levar os jovens a

participarem mais”, 1; “enfatizar que somos templos do Espírito Santo”, 1; “realçar a

realidade do momento que estamos vivendo”, 1; “dizer que podemos perder a paz por

fazer sexo antes do casamento”, 1; “apresentar temas que causem um leve choque

para os jovens perceberem a realidade”, 1; “contar mais experiências”, 1.

Sumário e Conclusões

A tarefa de educar os jovens sobre os benefícios da abstinência pré-

matrimonial é estimulada pelos resultados de pesquisas onde a maioria daqueles  que

tiveram experiência sexual informaram que preferiam ter esperado.  Esta constatação 

ratifica a promoção do valor da espera tanto para aqueles que ainda se mantém

virgens, como para aqueles que já se envolveram sexualmente com alguém.



260

Ensinar os jovens a aguardar é transmitir a eles uma perspectiva de futuro

que lhes assegura uma boa qualidade de vida.  Assim, pois, a melhor estratégia para a

transmissão do princípio da abstinência encontra-se no esclarecimento dos custos

provocados pelo sexo pré e extra-marital: o comprometimento da carreira

educacional ou profissional, o receio de ser contagiado por uma DST, e a

possibilidade de provocar uma gravidez indesejada. 

Entre os recursos a serem utilizados na tarefa de prevenir e persuadir os

jovens a evitarem comportamentos de risco, encontram-se: estatísticas, encenações,

testemunhos pessoais, frases de efeito, metáforas e analogias, dinâmicas de grupo,

“caixa de perguntas”.  Sugere-se que o seminário seja restrito apenas aos jovens

solteiros, porque a presença dos pais ou de pessoas casadas pode constranger os

participantes.

O principal objetivo deste empreendimento é oferecer um seminário que

valorize a abstinência sexual antes do casamento.  Recomenda-se que o programa

seja  realizado num final de semana, ou seja, na sexta-feira à noite, no sábado pela

manhã e à tarde.  A primeira palestra versa sobre as “causas que conduzem às

relações sexuais pré-maritais”, a segunda explica  “por que esperar até o casamento”

e a terceira ensina “os jovens a dizerem não”, concluindo com o compromisso com

Deus para esperar pelo matrimônio.

Sugere-se que cada palestra se inicie com uma dinâmica de grupo a fim de

despertar interesse nos participantes sobre os temas que serão abordados.  Os
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conteúdos das dinâmicas poderão ser apresentados por escrito, ou através de 

transparências para retro-projetor, ou através da utilização do programa de

computador Power Point em tela de projeção, ou ainda através de uma dramatização

feita por jovens escolhidos previamente.  Após a discussão e o relatório dos grupos,

inicia-se a exposição dos temas de cada palestra.  Recomenda-se utilizar recursos

enriquecedores para cada tópico apresentado, como por exemplo, testemunhos, dados

estatísticos, encenações, etc.

Antes de oferecer o compromisso de abstinência, é necessário assegurar

àqueles jovens que já tiveram envolvimento pré-matrimonial, a certeza de que Deus

pode perdoar os pecados sexuais cometidos (1Jo 1:9).  Após a apresentação do plano

da virgindade secundária, entrega-se os compromissos para serem assinados e

devolvidos solenemente.

O presente capítulo também apresenta os respectivos conteúdos

programáticos de cada palestra, além de críticas e sugestões feitas em resposta à

avaliação solicitada no final de um seminário de educação sexual.  O conteúdo das

palestras do seminário sugestivo encontra-se no apêndice “a”.   



RESUMO E CONCLUSÕES

O estudo da teologia e da ética bíblica sobre abstinência sexual pré-marital,

o resumo histórico das transformações sociais que motivaram a liberação sexual e a

análise da pesquisa de campo sobre ética sexual entre jovens adventistas favoreceram

a elaboração de uma proposta de educação sexual para jovens cristãos solteiros. 

Através de um seminário sugestivo, a comunidade cristã passa a contar com um

programa referencial que pode ser aplicado em igrejas, escolas, ou em outros locais,

num final de semana.

Resumo

O primeiro capítulo entitulado, “Teologia e Ética Bíblicas Sobre o Sexo

Para Solteiros”, aborda resumidamente (1) os propósitos do sexo na estrutura pactual

de Gênesis 1 e 2; (2) a fórmula pactual de fidelidade e solidariedade matrimonial de

Gn 2:23; (3) as implicações de Gn 2:24; Êx 20:14; 22:16, 17; Dt 22:13-29 para o tema

da abstinência sexual pré-marital; (4) a restrição de prazer sexual e/ou procriação aos

limites do casamento em Mt 19:3-6; (5) a inclusão de relações sexuais pré-maritais

entre os sentidos de porneia (1Co 6:9; Ap 22:15); e por fim, (6) a confirmação

paulina em 1Co 6:12-20; 7:1, 2 de que o sexo é uma atividade exclusiva do concerto

matrimonial.

262
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A perspectiva divina para o sexo aparece em Gênesis 1 e 2: gratificação

sexual/unidade do casal (Gn 2:24) e procriação (Gn 1:28).  Estas duas funções foram

designadas exclusivamente para o matrimônio monogâmico, permanente e

indissolúvel, a ser estabelecido nos moldes de um concerto divino-humano.  A

estrutura pactual do matrimônio em Gn 1, 2 torna-o um requisito de aplicação

universal.  Neste contexto, a relação pré-marital é inadequada porque lhe falta a

dimensão de aliança matrimonial divino-humana que requer uma ligação permanente

e indissolúvel.  Conseqüentemente, a relação pré-marital se constitui numa

apropriação indevida do privilégio da gratificação sexual, porque este é um bem

exclusivo do pacto matrimonial.

Em Gn 2:23, ocorre uma fórmula de concerto, no qual Adão promete

fidelidade perpétua a Eva e o ratifica através de um juramento.  Após seu

compromisso verbal, Adão consuma sua união matrimonial com Eva (Gn 2:24).  Este

juramento realça a inadequação do sexo pré-marital, por ser consumado numa

ligação onde não existe um compromisso pactual de fidelidade perpétua entre as

partes.

O princípio bíblico que requer abstinência sexual pré-conjugal é mantido em

Êx 20:14; 22:16, 17 e Dt 22:28, 29.  As passagens do Pentateuco prescrevem a

formalização do casamento como conseqüência das relações pré-maritais.  Jesus,

através da declaração: “o que Deus ajuntou não o separe o homem” (Mt 19:6),
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restringiu prazer sexual e/ou  procriação aos limites do casamento. À luz deste ensino

de Cristo, as relações pré-maritais são ilegítimas e injustificáveis.

Por sua vez, o Concílio de Jerusalém (At 15:20) recomendou que os cristãos

se abstivessem das relações sexuais ilícitas - porneia.  Entre os desvios sexuais

incluídos por porneia também se encontra o sexo pré-marital.  A pior conseqüência

de se incorrer neste tipo de relação é que ela impede aos seus praticantes o acesso ao

futuro “reino de Deus” (1Co 6:9; Ap 22:15), caso não haja arrependimento e

afastamento da mesma.

As últimas passagens investigadas no primeiro capítulo foram 1Co 6:12-20 e

1Co 7:1, 2.  Nestes textos, Paulo combate a porneia praticada por alguns irmãos de

Corinto e recomenda o casamento monogâmico como solução para a impureza

sexual.  De sua parte, o apóstolo também ratifica o ensino geral das Escrituras

Sagradas de que o sexo é uma atividade exclusiva do matrimônio.  Em 1Co 6:20,

Paulo oferece uma contribuição valiosa para a ética cristã.  Ele ensina que a principal

motivação espiritual para uma mudança de conduta pecaminosa é a contemplação do

amor de Deus, revelado no resgate provido por Cristo na cruz.

O segundo capítulo, “Breve Resenha Histórica da Ética Sexual Para

Solteiros” analisa (1) a perspectiva sobre ética sexual dos gregos e romanos; (2) a

noção defendida por alguns segmentos filosóficos gregos de que as relações sexuais

devem ser restringidas apenas à procriação, sua influência sobre os Pais da Igreja e

sua normatização pelos concílios eclesiásticos; (4) a perspectiva radical de Tomás de
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Aquino na qual as relações sexuais são sempre pecaminosas; (5) as tentativas de

restauração do conceito bíblico de sexo pela Reforma; (6) as críticas ao catolicismo,

aos padres, aos papas, aos valores cristãos e o processo de descristianização

resultante da Revolução Francesa que favoreceram a liberação sexual fora do

casamento; (7) o distanciamento dos valores cristãos desencadeado pelas novas

tendências filosóficas de Kant e Hegel, culminando com a renúncia da moral cristã

patrocinada por Nietzsche e pelo evolucionismo darwiniano; e (8) uma visão geral

das mudanças éticas do século XX, começando com a influência da psicanálise-

ateísta, da filosofia existencialista, da autonomia, do relativismo de valores, da ética

situacional, da sensualização da cultura brasileira, da Revolução Sexual na década de

1960, e por fim, da ética sexual contemporânea.

A concepção dualista grega na qual o homem se constitui de corpo material

perecível e alma imortal foi o ponto de partida para Platão afirmar que o prazer

sexual é mau.  Por sua vez, o Estoicismo avançou e disse que as relações sexuais no

casamento só eram válidas para a procriação.  Estes conceitos negativistas sobre sexo

influenciaram os estóicos romanos e também os Pais da Igreja.

Pouco a pouco, os Pais da Igreja se afastaram da noção bíblica favorável à

gratificação sexual no casamento.  Começando com Justino Mártir, Irineu, Jerônimo

e depois Agostinho, o sexo passou a ter finalidade exclusiva para a procriação.  Fora

deste propósito, o prazer sexual no casamento foi considerado pecaminoso.  De sua

parte, os Concílios da Igreja, começando com Elvira em 306, ratificaram a concepção
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negativista sobre o sexo que fora desenvolvida pelos Pais da Igreja.  No que tange às

relações sexuais, Tomás de Aquino foi mais rígido do que Agostinho.  Ele afirmou

que mesmo visando à procriação, o ato sexual no casamento sempre é pecaminoso.

Com a Renascença, o pensamento moderno opta pelo imanentismo e retorna

à concepção clássica, humanista e pagã.  Por sua vez, a Reforma criticou o celibato

obrigatório da Igreja, procurou recuperar o conceito bíblico do sexo e condenou as

relações sexuais antes do casamento.

Hobbes, Locke e Rousseau, como representantes do pensamento moderno,

criticaram o catolicismo, os padres, os papas e os valores cristãos.  Rousseau,

inclusive, rejeitou o conceito da natureza humana decaída, adquirida a partir do

pecado original.  Estes posicionamentos despertaram a oposição popular contra a

Igreja, contribuindo para a posterior eclosão da Revolução Francesa.  Com a

Revolução, consolidou-se o processo de descristianização que entre tantas atitudes e

divertimentos anti-bíblicos, também fomentou as relações sexuais livres para os

jovens solteiros.

Várias tendências do século XIX incentivaram a renúncia da ética cristã.

Submetendo a interpretação da Bíblia aos critérios da razão, Kant se aliou ao método

crítico-histórico de interpretação, cuja aplicação retirou da Bíblia o caráter

normativo; o novo sistema lógico de Hegel baseado na tese, antítese e síntese

patrocinou a adoção do relativismo dos valores na ética; além de subverter os valores

morais do cristianismo, Nietzsche anunciou a morte de Deus; e por fim, o
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Existencialismo filosófico-teológico de Kierkegaard, aliado com o Evolucionismo

darwiniano, iludiu o homem com a falsa segurança de que ele era o senhor do seu

destino. A Revolução Sexual do século XX foi desencadeada por diversos fatores.

Entre eles estão a psicanálise-ateísta de Freud e Reich; o Existencialismo ateísta, que

concedeu ao homem o direito exclusivo da elaboração da ética; o combate

implacável de Marcuse contra os valores cristãos do casamento monogâmico e da

abstinência sexual pré-marital; a teologia liberal de Brunner, Bonhoeffer, Barth,

Niebuhr, Tillich; e a ênfase existencial no encontro, no amor e no relativismo dos

valores da ética situacional de Robinson e Fletcher.  As tendências liberalizantes do

pensamento europeu e norte-americano, incentivadas pela sensualização da sua

cultura fizeram do Brasil uma ávido receptáculo e promotor da Revolução Sexual

que explodiu na década de 1960.  Atualmente a ética secular em voga desdenha a

concepção de casamento monogâmico e de abstinência sexual pré-conjugal. 

O terceiro capítulo, “Pesquisa de Campo Sobre Ética Sexual” considera (1)

os resultados gerais da pesquisa respondida por 1.334 jovens adventistas, abrangendo

as áreas religiosa, a influência dos meios de comunicação na sua conduta, o grau de

envolvimento dos pais na educação sexual dos filhos e questões específicas sobre

comportamento sexual; (2) a análise comparativa dos fatores que previnem as

relações pré-maritais, os diferentes conceitos sobre virgindade e experiência sexual e

por fim, a confrontação das diferenças de opinião e atitudes sexuais por idade, sexo e

grau de instrução.
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A despeito de 98% dos jovens pesquisados declararem que as normas morais

da Bíblia ainda são válidas e 99,1% defenderem que os Dez Mandamentos

necessitam ser obedecidos no presente, mesmo assim 19% dos jovens adventistas

batizados e 24% dos adventistas não batizados já tiveram relações sexuais pré-

maritais.  Esta discrepância entre profissão de fé e conduta indica que há uma

necessidade urgente de se orientar a juventude da igreja sobre os diversos prejuízos

das relações sexuais pré-maritais, bem como sobre as vantagens objetivas de se 

comprometerem a esperar até o casamento.

A análise comparativa confirmou que o culto familiar e o estudo devocional

da Bíblia, realizados diariamente, são fortes fatores de prevenção das relações pré-

maritais.  Também contribui para a prevenção o interesse dos pais em dialogar com

os filhos, saber quais são os lugares freqüentados por eles e quem os acompanha,

fixar limites de tempo para os filhos estarem de volta ao lar, conscientizá-los que

certos programas de televisão e certos estilos de música são impróprios para eles.  O

fato de estudar numa escola adventista também auxilia na prevenção.

As revelações da pesquisa apontaram alguns dados preocupantes: (1) 82%

dos jovens que mantiveram relações sexuais concordavam com o princípio de que

deveriam ter esperado até o casamento; (2)18% dos que tiveram experiência sexual

fizeram-no por opção consciente, pois discordam do princípio da abstinência pré-

marital; (3) 7% dos jovens adventistas batizados e 28% dos não batizados discordam

do princípio bíblico da abstinência sexual pré-marital; (4) à medida que os jovens
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avançam em idade e grau de instrução, estão mais sujeitos a se envolver com relações

pré-maritais.  Estes dados estatísticos desafiam os pais cristãos, a escola e a igreja a

trabalharem para conscientizar os jovens sobre os riscos a que estão sujeitos se não

adotarem os valores da ética sexual cristã. 

Por fim, no quarto capítulo apresenta-se uma “Proposta Adventista de

Educação Sexual Para Solteiros” na forma de um seminário sugestivo a ser aplicado

num final de semana.  Três áreas são abordadas: (1) na sexta-feira à noite, estudam-se

as causas que predispõem às relações pré-maritais; (2) no sábado pela manhã,

demonstram-se as vantagens advindas da abstinência pré-marital; e (3) no sábado à

tarde, conclui-se o seminário incentivando os jovens a fazerem um compromisso com

Deus de esperarem até o casamento para o desfruto das relações sexuais.

Estudos específicos indicam que a melhor estratégia para motivar os jovens

a aceitarem o princípio da abstinência sexual está no esclarecimento dos elevados

custos provocados pelo sexo pré e extra-marital: comprometimento educacional ou

profissional, DSTs, e gravidez indesejada.  Vários recursos podem ser utilizados para

esclarecimento dos jovens: estatísticas, encenações, testemunhos pessoais, frases de

efeito, metáforas e analogias, dinâmicas de grupo, “caixa de perguntas”, vídeos, etc.

Recomenda-se que cada palestra se inicie com dinâmica de grupo.  Tanto o

conteúdo da dinâmica, quanto da palestra podem ser apresentados expositivamente,

ou através de  transparências para retro-projetor, ou através da utilização do

programa de computador Power Point com projeção em tela.
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Para a conclusão do seminário sugestivo, na tarde de sábado, recomendam-

se duas atividades: (1) a conscientização dos jovens sobre a necessidade de dizer

“não” às pressões para se envolverem com relações pré-maritais, e (2) o apelo à

efetivação de um concerto com Deus, através da decisão de se comprometerem a

esperar até o casamento para o desfruto dos privilégios da união sexual.  

Além de explicar a maneira de aplicar o seminário sugestivo, o quarto

capítulo também esboça a seqüência dos temas de cada palestra.  O conteúdo

propriamente dito encontra-se no apêndice “a”.   

Conclusões

A ética sexual cristã tem convivido com duas ênfases antagônicas.  A

primeira, derivada da perspectiva bíblica, vê a gratificação sexual no matrimônio

como um direito legítimo dos cônjuges.  A segunda, implementada pelos Pais da

Igreja, admite o intercurso conjugal apenas para finalidades procriativas.  Este

conceito negativista proveio da fusão da teologia bíblica com o estoicismo grego. 

Depois de quinze séculos, a tradição negativista viu-se contestada pela Revolução

Sexual da década de 1960.  Pelo lado positivo, a Revolução pôs fim à noção

tradicional de que o sexo era uma atividade pecaminosa, mas, pelo lado negativo,

patrocinou o fim do casamento monogâmico e da abstinência sexual pré-marital. 

Atualmente, a cultura ocidental incentiva a liberação sexual em substituição ao

negativismo dos Pais da Igreja.
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Por estar inserida na sociedade contemporânea, a Igreja Adventista também

sofre os efeitos da Revolução Sexual.  A presente pesquisa, aplicada a 1.334 jovens

adventistas brasileiros em 1996, constatou que 20% deles já se envolveram com

relações sexuais pré-maritais.  Este dado estatístico revela um entrechoque de

conduta sexual liberada contra princípio bíblico da abstinência pré-marital.

A causa do envolvimento pré-marital se encontra na pressão interna e

externa  que os jovens sofrem para consumarem o intercurso sexual.  Há, portanto,

uma necessidade imperiosa de se conscientizar os jovens cristãos sobre as vantagens

espirituais, morais, psicológicas e físicas da espera.  Ao mesmo tempo, urge que se

lhes demonstrem os elevados e, por vezes, insuperáveis custos das relações pré-

maritais, tais como gravidez indesejada, prejuízos associados ao aborto, prostituição

e o risco das DSTs, inclusive AIDS.

A pesquisa de opinião, com 1.334 jovens, revelou três grupos problemáticos:

(1) 15% dos jovens que tiveram relações pré-maritais estavam cônscios de que era

necessário esperar até o casamento;  (2) 3% dos jovens que tiveram relações pré-1

maritais discordam abertamente do princípio da abstinência pré-marital;  (3) 6% dos2

jovens que ainda não tiveram experiência sexual discordam que tenham de esperar

O total de jovens que relataram envolvimento pré-marital foi de 2441

(100%). Já o total dos que reconhecem que não deveriam ter mantido relações pré-
maritais foi de 201 (82%), ou 15% do total geral dos que responderam à pesquisa
(1.334). 

Neste grupo, houve 43 jovens, equivalentes a 18% do total daqueles que2

tiveram intercurso sexual (244), ou 3% do total geral (1.334).
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até o casamento.   Ao todo, estes três grupos perfazem um total de 320 jovens, ou1

24% do total geral.  Uma vez que a pesquisa colheu informações de jovens

pertencentes às cinco regiões administrativas dos adventistas, 24% é a cifra que

representa o real desafio para a tarefa da educação sexual na Igreja Adventista do

Brasil.

Segundo o unânime testemunho das Escrituras Sagradas, o sexo é uma

atividade exclusiva da aliança matrimonial, monogâmica heterossexual e

indissolúvel, que visa à gratificação/unidade dos cônjuges e/ou a geração de filhos. 

Portanto, à luz do concerto conjugal, a relação sexual pré-marital é ilegítima e

injustificável porque: (1) é uma apropriação indevida do privilégio da gratificação

sexual; (2) via de regra, é consumada sem considerar as conseqüências da relação

causa-efeito, o que a torna uma atitude irresponsável; (3) é uma utilização imprópria

da relação físico-sexual em detrimento dos fatores psicológico e espiritual; (4)

coisifica a pessoa humana, afetando sua integridade, porque a torna um meio para a

obtenção de prazer, não havendo comunhão, compromisso, nem o dar, só o receber;

(5) nenhum jovem tem certeza de que se casará com sua(eu) namorada(o) ou

noiva(o), afinal, até mesmo no dia marcado para a cerimônia pode haver uma

desistência e o casamento vir a não se realizar.  A decisão de esperar é uma questão

de fé baseada no princípio bíblico de que o sexo é o sinal-juramento do concerto

matrimonial e foi reservado por Deus apenas para a união monogâmica e

O total é de 76 jovens, ou 6% do total geral.1
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indissolúvel.  Portanto, devido a sua natureza insidiosa o sexo pré-marital

potencializa um perigo universal: físico, psicológico e espiritual.

A aceitação da norma da pureza pré-marital por parte dos jovens depende,

inicialmente, de um esclarecimento sobre o verdadeiro conceito de amor e o seu

vínculo com liberdade e responsabilidade cristãs.  Por definição, o amor é um

princípio ativo que promove somente o bem.  Neste sentido, considerar a orientação

moral das Escrituras Sagradas e optar por esperar até o casamento para desfrutar o

privilégio das relações sexuais, numa união monogâmica e indissolúvel, é fazer um

bom uso da liberdade.  Ao assumir, perante Deus, a responsabilidade de zelar pelo

bem do futuro cônjuge e do fruto que vier da união matrimonial, o(a) jovem

cristão(ã) demonstra estar em harmonia com a lei do amor real.  Contudo, por melhor

que seja, se a apresentação dos prejuízos das relações pré-maritais não for precedida

da exposição da verdadeira noção de amor, a campanha pró-abstinência fracassará,

pois estará baseada na falsa motivação do temor.

Por mais grave que o seja, a relação pré-marital não é um problema

insolúvel. Aqueles que sucumbem aos atrativos apelos da ética situacional para o

sexo livre são, na verdade, vítimas de um engodo maligno.  Cabe à Igreja empreender

um redobrado esforço para alcançar a juventude com a mensagem de que a negação

temporária de uma satisfação imediata do desejo sexual é justificada pelo interesse

do bem que ela proporciona.
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O seminário proposto pelo presente trabalho visa oferecer à Igreja

Adventista do Sétimo Dia no Brasil um referencial para a orientação sexual da sua

juventude.  Através da compreensão (1) da norma divina para a expressão sexual na

aliança conjugal e suas conseqüentes implicações para o princípio bíblico da

abstinência pré-marital; (2) da íntima relação entre amor, liberdade, responsabilidade

e concerto divino-humano; (3) de que a norma divina prescreve um tempo e um

ambiente pré-determinados para o intercurso sexual e (4) de que a efetivação de um

compromisso com Deus, para esperar até o casamento para o desfruto das relações

sexuais, os jovens promovem a verdadeira causa do amor.  Espera-se que através da

proposta deste seminário sugestivo possamos contribuir para a reversão do quadro

preocupante das relações pré-maritais entre os jovens adventistas. 

Sugestões

A presente pesquisa não discorreu sobre todas as implicações decorrentes do

assunto discutido.  Se o fizesse, estaria se desviando da meta original.  Recomenda-

se, portanto, que uma nova pesquisa, tomando por base o que aqui foi divulgado,

desenvolva um curso de capacitação sobre educação sexual para pais de

adolescentes. Outra área relevante para um estudo posterior poderia aprofundar a

desvinculação entre abstinência pré-marital consciente e processo neurotizante.  Um

terceiro trabalho poderia elaborar um conteúdo programático de educação sexual

abrangente para a pré-escola, ensino básico, médio e superior da rede educacional
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adventista.  Ainda outra investigação poderia se voltar especificamente para os

jovens que tiveram relações sexuais pré-maritais.  Entre os itens a serem averiguados,

estariam: a freqüência das relações, as reações emocionais após o intercurso sexual e

também as causas que os próprios jovens apresentam para se envolverem com

relações sexuais pré-maritais.  Estes estudos cooperariam para implementar a

campanha da prevenção das relações pré-maritais a nível familiar e escolar.



APÊNDICE A

Palestra nº 1 - Causas que Conduzem às Relações
 Sexuais Pré-Maritais

Dinâmica de grupo:

Fábio e Marcela são dois jovens cristãos que estão no início do namoro.  Na
noite em que ambos comemoravam um mês de namoro, Fábio se dirige à Marcela:
“estou feliz porque você diz que me ama.  Mas, eu tenho uma pergunta: será que
você me ama o suficiente a ponto de concordar em manter relações sexuais comigo?” 
A resposta de Marcela é imediata: “sim, eu o amo a ponto de desejar me casar com
você. Mas casamento não é apenas sexo.  É também compartilhar o alimento, a casa
e a educação dos filhos.  Enquanto nós não tivermos o conjunto de elementos que
compõem o casamento eu não posso concordar em tomar apenas uma parte deste
todo.  Talvez você não entenda tudo o que eu estou lhe dizendo, mas será que você
me ama o suficiente a ponto de esperar até o nosso casamento?”  A réplica de Fábio a
Marcela é: “bem, se você não quer, eu conheço alguém que quer”.1

Pergunta para discussão em grupo: 

“Que motivos levaram Fábio a propor manter relações sexuais com
Marcela?”  Dedicar dez minutos para o debate. 

Causas que levam às relações sexuais pré-maritais

Causas espirituais

1. É uma decisão pessoal que leva a uma ação independente da vontade de
Deus, que diz que a relação sexual é um privilégio exclusivo do casamento.

2. Uma atitude rebelde que se recusa a confiar na Bíblia como única fonte
segura de orientação moral para a conduta humana.

Adaptado de Kubo, 56.1
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3. Uma falha em compreender que o amor é um princípio ativo, de origem
divina, que promove somente o bem.  Portanto, a causa do sexo pré-marital encontra-
se na falta em compreender que a abstinência de sexo antes do casamento promove o
bem geral da família e da sociedade.

4. Uma falha em compreender que o uso correto do livre arbítrio não
consiste em dispor de liberdade absoluta para fazer o que se desejar, mas em aceitar
os limites que Deus, em Sua sabedoria, estabelece para a conduta humana.

5. Uma incapacidade natural de perceber que a observância aos
mandamentos de Deus propicia uma boa qualidade de vida no presente, ao mesmo
tempo em que protege o futuro da humanidade.

6. Uma decisão egoísta, que retira o prazer sexual do conjunto de elementos
componentes do casamento proposto por Deus, que inclui: o juramento de fidelidade
(Gn 2:23), união indissolúvel (Mt 19:6) e a relação exclusiva de amor (Gn 2:24). 

7. Uma atitude egoística que, praticada fora do casamento, via de regra
rejeita irresponsavelmente a possibilidade da procriação.  Lembre-se que no
matrimônio, o prazer sexual é um direito legítimo do casal.  Contudo, o exercício
deste direito, por sua vez, requer que os cônjuges assumam a responsabilidade pelas
possíveis conseqüências que o exercício deste direito sexual trouxer - a geração de
uma criança e a provisão de um lar para criá-la e educá-la com amor. 

8. Uma recusa pessoal a comprometer-se com Deus a esperar até o
casamento para desfrutar dos privilégios da união sexual.

Outras causas espirituais: uma visão negativa do caráter de Deus, anelo por
unidade espiritual, falta de uma boa perspectiva de vida para o futuro e a omissão 
das igrejas contemporâneas, que têm negligenciado o ensino da pureza sexual para os
jovens.

Ilustração:

Um jovem de Oakland, Califórnia, disse: “Sinto que não estou me
preparando para nada”.  Outro disse: “Acho que vou crescer sem nenhum motivo
para viver”.  Assim, com débeis esperanças para o futuro, muitos jovens inclinam-se
a fazer decisões para um prazer imediato e passageiro, deixando de lado decisões de
longo prazo.1

McDowell, Por que esperar, 36.1
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Causas psico-sociais

1. Teoria do aprendizado social

Segundo esta teoria, as relações sexuais pré-maritais originam-se de
modelos comportamentais nos quais o jovem se depara com intercursos sexuais pré e
extra-maritais, associados com exposição a normas sexuais permissivas.  Como
exemplo, menciona-se a condição particular de um jovem, cuja mãe ou a irmã
engravidaram na adolescência.  O fato de viver numa família fracionada está
associado à iniciação sexual precoce.

Ilustração

Uma pesquisa entre 289 adolescentes de uma comunidade rural norte-
americana comprovou que rapazes e moças, que viviam em  lares fracionados (com
apenas um dos pais), e tinham uma mãe que deu à luz na adolescência, tiveram uma
iniciação sexual mais precoce do que outros jovens em situações sociais estáveis. 
Estas circunstâncias familiares expuseram os jovens a normas sexuais permissivas, e
talvez a modelos maternos de intercurso sexual precoce ou não marital.1

2. Teoria do controle social

A teoria afirma que as pessoas são naturalmente inclinadas para atitudes
desviantes, mas os vínculos com a sociedade convencional levam os indivíduos a
refrearem tais comportamentos.  Como exemplo da teoria, mencionam-se as relações
sexuais pré-maritais de adolescentes, que indicariam uma ligação frágil com os pais e
um reduzido envolvimento com instituições convencionais como igreja e escola.

Ilustração

A pesquisa de Crockett descobriu que entre as moças a freqüência à igreja e
a escola estava associada à iniciação sexual tardia.  Freqüência à igreja pode refletir
crenças pessoais que condenem um comportamento inadequado (inclusive sexo pré-
marital).  Semelhantemente, um bom desempenho na escola pode refletir um
investimento em objetivos futuros, que seriam prejudicados pelo envolvimento num
comportamento desviante.2

Crockett, et al, 105.1

Ibid., 106.2
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3. Síndrome de comportamento problemático

O intercurso sexual precoce estaria relacionado com outros indicadores de
tendências voltadas para a desobediência a normas, como uso de drogas e
delinqüência.  Ainda segundo a teoria, problemas de comportamento, incluindo
atividade sexual precoce, também seria entendido como representação de uma
“transição-propensão”, ou a tendência de procurar privilégios e status de adultos.

O envolvimento dos adolescentes com sexo pré-marital pode ser um ato de
rebeldia contra os valores religiosos e os pontos de vista dos pais.  Eles alcançariam,
desta maneira, um grau de independência do controle paterno.  Num grau mais
acentuado, as atividades sexuais pré-maritais podem se tornar um meio de expressar
hostilidade.  O sexo pode ser uma maneira ideal de ferir os pais.

4. Necessidade de intimidade    

Nos últimos anos da adolescência aumenta a necessidade de intimidade.  O
adolescente deseja confiar e interessar-se pelo outro e, ao mesmo tempo, participar
interesses e sentimentos com o outro.  Pensamentos e sentimentos recentes precisam
ser expressos no relacionamento.  Relacionamentos físicos, tais como abraçar, beijar,
acariciar e intercurso sexual tornam-se manifestações destas necessidades.

5. Desejo de pertencer     

Entre os adolescentes, esta necessidade de pertencer conduz a associações e
interações com colegas.  Embora, os adolescentes não se relacionem com seus
colegas por razões sexuais, ao menos inicialmente, as interações diárias, que
promovem um crescente sentido de segurança, podem levar naturalmente a
subseqüentes envolvimentos sexuais.

6. Curiosidade e competência     

Os motivos originários da curiosidade e competência estão relacionados
com a experimentação da própria sexualidade.  O comportamento sexual para os
adolescentes, algumas vezes, é uma tentativa de compreender e experimentar uma
parte sua que é nova, excitante, e intensa.

7. Necessidade de identificação e imitação

A sexualidade amplamente divulgada pela cultura atual, especialmente
através 
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das artes visuais do cinema, teatro e televisão, além das publicações impressas,
fomenta o desejo de identificação e imitação.  Como resultado, muitos jovens 
desenvolvem um sentimento de “estarem incompletos” interiormente.  Este
sentimento  de que falta alguma coisa e de que eles devem experimentar o que os
outros fazem, pode contribuir para a iniciação sexual entre os adolescentes.  Assim,
para alguns deles, a participação em atividades sexuais pré-maritais torna-se um meio
para alcançar a aprovação dos colegas que incentivam este tipo de comportamento.

Outras causas psicológicas para as atividades sexuais pré-maritais são: mitos
e falsas crenças, solidão, temores, pressão por parte do namorado ou da namorada,
confusão,  sim, porque “os adolescentes não estão a procura de sexo.  Eles estão a
procura de amor, aceitação e segurança”.1

Características psicológicas peculiares das moças

Pesquisas tem demonstrado que as moças atendem mais às restrições
ensinadas pela religião do que os rapazes.  Elas também se envolvem menos que os
rapazes em relações sexuais pré-maritais e são mais inclinadas a fazerem o
compromisso de abstinência sexual pré-marital.

Por outro lado, a inclinação romântica das moças levam-nas a crer que elas
controlam seus desejos sexuais.  Como conseqüência, tendem a ter menos atitudes
sexuais permissivas, e se envolvem menos em comportamentos de risco.  Outra
diferença entre moças e rapazes é que elas percebem poucos benefícios para se
envolverem em intercurso sexual.  Isto se deve ao fato de que as relações sexuais têm
mais custos para as mulheres do que para os homens.  Afinal, são as mulheres, não os
homens que engravidam.  Para elas, a  gravidez traz mais riscos físicos, sociais e
psicológicos.  O futuro social e econômico delas também é mais facilmente
comprometido.

A moças, geralmente, são motivadas para o sexo como uma expressão de
amor, enquanto os rapazes são motivados para o sexo pelo desejo de aventura e fonte
de prazer.  Elas são menos aptas a ter intercurso sexual, como relacionamento físico,
sem um envolvimento emocional.  Em resposta a certo estudo, 95% das moças em
contraposição a 40% dos rapazes, disseram que o envolvimento emocional era
“sempre”, ou “na maioria das vezes” um pré-requisito para praticarem sexo.  Quando
interrogadas a respeito da primeira razão para se recusarem a ter intercurso sexual
com alguém, a resposta mais freqüente delas foi “amor ou compromisso

Pat Socia, citada em Andrés Tapia, “Abstinence: the Radical Choice for1

Sex Ed”, ChrT  (8 de fevereiro de 1993), 28.
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insuficiente”, enquanto a maioria dos rapazes respondeu, “não ter uma
oportunidade”.

Outros estudos revelam que a maioria das moças concordam em manter
relações sexuais quando estão namorando firme, o que sugere elementos de amor e
compromisso.  Esta condição torna as moças vulneráveis a prováveis contágios por
DSTs.  Basta que ela passe a namorar firme um rapaz contaminado por uma DST e
concorde em manter relações sexuais com ele, para se tornar mais uma vítima.

Características psicológicas peculiares dos rapazes

Outros estudos revelam que os estudantes de ambos os sexos acreditavam
que havia uma “prescrição social” para os rapazes tomarem a iniciativa sexual,
enquanto as moças assumiam a tarefa de serem delimitadoras sexuais.  Outro estudo
demonstrou que os principais motivos para intercurso sexual entre os rapazes eram
diversão e gratificação, enquanto as moças relataram, que para elas, eram amor e
compromisso.

Os rapazes iniciam as atividades sexuais mais cedo do que as moças.  Nos
EUA, 19,8% dos rapazes, contra apenas 7,3% das moças, se iniciam na vida sexual
aos doze anos.  Uma pesquisa feita no estado do Rio Grande do Sul em 1988 mostrou
que 11,65% dos meninos tem sua primeira relação sexual aos 12 anos, enquanto
7,1% das meninas têm sua primeira relação sexual aos 14 anos. Outros estudos
revelaram que os rapazes, em comparação com as moças, têm menos tendência de
ver o amor como um componente necessário para as relações sexuais.  Eles também
têm maior tendência para rejeitarem a condição da necessidade de virgindade para o
casamento.  Alegam, também, que ter mais do que uma parceira não é problemático.

Realmente, há diferenças emocionais entre moças e rapazes quanto as suas
reações à sexualidade.  Em outro estudo, os rapazes relataram que sua primeira
excitação sexual ocorreu no começo da puberdade, normalmente em resposta a
estímulos visuais.  Já as moças reportaram que sua primeira excitação sexual
manifestou-se dois ou três anos após a puberdade, dentro de um contexto sócio-
romântico.  Quanto aos impulsos sexuais, os rapazes afirmaram que “algumas vezes”
eles podem controlá-los.  Por sua vez, as moças relataram que “geralmente” elas
controlam seus impulsos sexuais.

É possível que moças e rapazes expressem reações sexuais diferentes como
conseqüência dos diferentes estilos de cultura nos quais eles são educados.  Tem sido
dito que as moças são socializadas numa cultura onde o sexo é percebido,
interpretado e valorizado muito diferentemente do que na cultura masculina
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dominante de nossa sociedade.  Dentro da sub-cultura feminina, o sexo está mais
intimamente associado a relacionamentos, casamento e procriação. 

Há, também, uma ligação entre a condição biológica e psicológica do
homem derivada de seu papel na procriação.  Como macho, ele fecunda a mulher,
enquanto ela, como conseqüência da função biológica que lhe foi atribuida por Deus,
é a portadora do óvulo fecundado, arcando, naturalmente, com as responsabilidades
da recepção da gravidez.  Esta diferença fundamental entre homem e mulher, na atual
conjuntura social, permeada de liberação sexual descomprometida de
responsabilidade, favorece mais ao homem que não arca com o ônus da gravidez. 
Devido a esta aparente vantagem biológica, ele se sente motivado a sempre buscar
novas conquistas sexuais. Afinal, se houver uma possível gravidez, o “problema não
será com ele”.

A sociedade sexualmente liberada de hoje deparou-se com mais um
problema de saúde pública.  A aparente vantagem biológica de não ser o portador da
gravidez, transformou o homem no principal fator de risco para contágio com DSTs. 
A meta-análise de 177 estudos, empreendida por Oliver e Hyde em 1993, descobriu
que os homens, mais do que as mulheres, se envolvem e aprovam diversas formas de
sexo casual com elevado número de parceiras (pré-marital, extra-marital, entre
amigos e casual).  Eles também iniciam mais cedo do que as mulheres as atividades
sexuais e têm um número maior de parceiras.  O estudo também revelou que os
homens que mantinham relações sexuais com um elevado número de parceiras eram
menos propensos a usar meios preventivos, o que os torna elementos de alto risco.

Causas morais

De um modo geral, a sociedade de hoje entende que as relações sexuais pré-
maritais constituem-se numa atitude moralmente justificável.  Esta tendência
contemporânea é a culminância de um longo processo iniciado pelo Renascimento,
depois Revolução Francesa, filosofia de Friedrich Nietzsche, Evolucionismo de
Darwin, filosofia existencialista, ateísmo de Freud, “libertinismo” de Marcuse e, por
fim, a ética situacional hedonista. 

Ilustração

Telly - O Garoto que Gosta de “Transar” com Virgens
Numa tarde das suas férias de verão, Telly vai até a casa de uma garota.  Ela

é virgem e está sozinha.  Ambos vão para o quarto dela.  Começam a se beijar. Telly
diz para a menina que ele quer fazer sexo com ela.  A menina não quer.  Tem medo
de engravidar.  Mas, ela acaba concordando e ele lhe tira a virgindade.
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Depois, vai embora.  Encontra seu amigo Casper que o estava aguardado
fora do prédio.  Eles conversam sobre a aventura de Telly: “O que eu gosto mesmo é
de transar com virgens”, diz Telly.

Depois, vão para um apartamento, onde estão seus amigos.  Alguns vêem
um vídeo, onde jovens andam de skate.  Outros se drogam.  Em dado momento o
telefone toca.  É Jennie, que quer falar com Telly.  Na seqüência, os rapazes
comentam que não acreditam que heroína e AIDS matem.  Um deles diz: “eu vou
morrer de qualquer jeito, então vou sair e transar”.

Numa cena seguinte Jennie e uma de suas amigas fazem exames de sangue. 
A enfermeira pergunta a idade de Jennie.  Ela diz que tem 16 anos.  “Quantos
parceiros teve?”  Ela responde, “apenas um”.  “Você se protegeu?”  Ela diz que não.
Sua amiga diz que teve oito ou nove parceiros.  Informa que protegeu-se apenas três
ou quatro  vezes.  A enfermeira pergunta se ela fez sexo anal.  Jennie diz que não,
mas a amiga diz que fez umas três vezes.  Talvez não tenha usado preservativos umas
duas vezes.  Quando ambas vão buscar o resultado do teste de AIDS, Jennie fica
sabendo que está contaminada pelo vírus HIV.  Ela pergunta para a enfermeira como
é possível, se havia transado apenas com Telly (acontece que ele havia transado com
muitas outras).

Enquanto isto, Telly está planejando transar com outra virgem no mesmo dia
em que tirara a virgindade de uma linda garota.

Noutra cena, Jennie começa a reagir à notícia de que está com AIDS, que
contraíra de Telly.  Ela diz: “eu sou jovem para morrer, não posso fazer mais nada”.
Sua intenção é contar para Telly. 

Ainda no mesmo dia Telly, acompanhado pelos amigos, convida Dorsey
para saírem a fim de nadar.  Enquanto isto, Jennie procura Telly.  Ele com seus
amigos entram clandestinamente numa piscina.  Sentado à beira da piscina ele
conversa com Dorsey.   Ela vê uma mancha vermelha abaixo do mamilo de Telly e,
pergunta, “o que é isto?”  Ele responde que é seu terceiro mamilo, sem desconfiar
que são os primeiros sinais externos da Aids.  Então ele pergunta se ela tem
namorado.  Ela responde que sua mãe não a deixa namorar, porque sua irmã de 15
anos havia engravidado.  Sua mãe não queria que ela tivesse o mesmo problema. 

Enquanto isto Jennie continua procurando por Telly.  Mais a frente, Telly
aparece namorando com Dorsey na festa do amigo Stevens.  Ele leva Dorsey para o
quarto do amigo Stevens e começa a beijá-la.  Jennie, depois de se drogar, continua a
procurá-lo.  Finalmente ela chega na casa de Stevens.  Telly está tentando transar
com Dorsey.  Ele lhe diz que quer fazê-la feliz.  “Confie em mim”, diz ele.  “Não
quero que me machuque”, diz ela.  Ele promete, “não vou machucá-la”.  Ela, então,
pergunta, “Você se importa comigo?”  ‘Sim” , ele diz.  Telly tira a virgindade de
Dorsey.  Era a segunda menina no mesmo dia a quem ele desvirginava.  Nisto Jennie
abre a porta, e vê ambos transando.  Alguém manda fechá-la.  Ela se encosta em
qualquer lugar e dorme.  Os demais também dormem. 
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Casper acorda e vê que Jennie dorme ao seu lado.  Ele lhe tira a roupa e
mantém relações sexuais, estando ela ainda sob o efeito das drogas.  Os demais ainda
estão dormindo, espalhados pelo chão. 

A câmera focaliza Telly e Dorsey dormindo nus na cama dos pais de
Stevens. Tendo esta cena como fundo, ouve-se a voz de Telly dizendo: “Quando você
é jovem pouca coisa importa.  Quando acha algo que gosta, é tudo que tem... Transar
é o que gosto.  Se tirar isto de mim, não tenho nada”.  Nisto Casper acorda e
pergunta: “Meu Deus, o que aconteceu?”  E assim termina o filme Kids.

Meios de comunicação

Há um consenso geral de que os meios de comunicação promovem as
relações sexuais antes do casamento.  A seguir, consideraremos a influência da
televisão, do rádio e da imprensa escrita.

Televisão

   As pesquisas  revelam que 90% das relações sexuais mostradas na TV
ocorrem fora do casamento; 94% dos encontros sexuais nas novelas ocorrem entre
pessoas não casadas; o sexo entre pessoas solteiras é 24 vezes mais comum do que
entre pessoas casadas.

Por sua vez, as emissoras de TV elaboram programas específicos para a
faixa etária jovem, onde as tramas mostram jovens que reproduzem o comportamento
dos modelos aceitos pela sociedade, que,  por sua vez, é fortemente influenciada
pelos próprios meios de comunicação, num verdadeiro processo de auto-alimentação.

Uma parcela expressiva do conhecimento que os jovens têm sobre sexo
é recebido de maneira distorcida através dos filmes do cinema e dos programas de
televisão.

Depoimentos

Elisa: “Eu acho que as novelas passam um preconceito muito grande
contra quem quer manter a virgindade.  Por exemplo, apareceu na novela uma
menina que era virgem e, só por causa disso, o garoto não queria nada com ela.  Ela
tinha de deixar de ser virgem para transar com ele.  Aí, ela saiu querendo transar com
qualquer um para resolver isso.  É um absurdo”.

Maria Alice: “O mesmo preconceito apareceu em Malhação... Tinha
um menino virgem, que todo mundo queria que não fosse mais.  Arrumaram uma
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prostituta para ele... Eu acho o fim.  Os autores de novela deviam pensar que esse
tipo de coisa é uma pressão incrível na cabeça das pessoas.  Quem acha uma baixaria
resolver a vida sexual desse jeito acaba se sentindo culpado porque não está fazendo
aquilo que os outros, a novela inclusive, acham que ele deveria fazer”.1

Os meios de comunicação eliminaram quase todas as conseqüências
negativas do sexo promíscuo, não comprometido.  Isto é uma ficção.  Quem viu o  
personagem de algum programa de TV contrair uma DST por causa de relações
sexuais fora do casamento?  Quem viu na TV um bebê nascido com um defeito físico 
por culpa de uma DST?  Quem viu um(a) menino(a) ou um adolescente num drama
ou numa comédia na TV sofrendo emocionalmente porque os seus pais se
divorciaram?  Normalmente as pessoas não vêm este tipo de sofrimento nos
programas de TV.  Todos na TV, inclusive os filhos cujos pais se separaram, vivem
felizes para sempre. Isto é uma ficção.

Música popular

De um modo geral, as músicas populares veiculada nas rádios ou em
aparelhos sonoros pessoais transmitem a mensagem de que o sexo é uma fonte
indispensável de felicidade, e que o sexo entre pessoas não comprometidas é o
padrão normal de comportamento.  

Ilustração

Como exemplo, menciona-se o grupo de adolescentes, que participaram
de uma pesquisa nos EUA.  Eles apontaram a música popular como a segunda maior
fonte de pressão para eles se tornarem sexualmente ativos.  2

Imprensa escrita 

Nos últimos anos, alguns jornais brasileiros tem dedicado espaço ao
leitor jovem.  Trazem suplementos semanais, como o Folhateen, de a Folha de São
Paulo e o caderno ZAP de O Estado de São Paulo.  Freqüentemente, publicam
pesquisas na área da sexualidade, além de oferecerem orientação sexual.  Via de
regra, a diretriz seguida é favorável às relações pré-maritais.

“Erotismo Liberado Para Menores”, 91.1

Strouse, e Buerkel-Rothfuss, 50.2
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Os periódicos populares seguem a mesma linha editorial favorável às
relações antes do casamento.  

Ilustração

A revista mensal Crescer, na tentativa de  preparar os pais para a
primeira relação sexual dos filhos, diz: “Esse dia vai chegar.  Ou até já chegou, sem
que você tenha se dado conta.  Seja como for, é um dos momentos importantes da
vida de nossos filhos”.1

Influência dos amigos

Um estudo sobre fontes de informação sexual para os jovens nos EUA
descobriu que os “amigos” ocupavam a primeira posição na escala de influência.  Os
“amigos” também foram apontados como a principal influência por 1.600 jovens
cariocas numa outra pesquisa.  Outro grupo de moças que respondeu a uma pesquisa
informou que tiveram a primeira relação sexual muito cedo, em parte, pelo desejo de
não serem diferentes das demais colegas.  Para certos grupos culturais, o intercurso
sexual precoce pode ser encarado como normativo.

Causas Familiares

Famílias que são rígidas com seus filhos tendem a aumentar o risco de
iniciação sexual precoce e gravidez na adolescência.  Mudanças na estrutura da
família e o aumento das taxas de divórcio contribuem para a iniciação precoce do
adolescente, que passa mais tempo na rua, sem ser supervisionado pelos familiares. 
Por outro lado, o ritmo de trabalho absorvente tem levado os pais a negligenciarem a
formação moral dos filhos, e o tempo necessário para o diálogo construtivo com eles. 

Ilustrações

A pesquisa Why Wait revelou que os filhos que não se sentiam amados por
seus pais, tinham, entre 19% a 35%, mais envolvimento pré-marital, do que os filhos
que se sentiam amados.2

Cláudia Werneck, “A Primeira Vez”,Crescer em Família, julho de 1994,1

48.

McDowell, Mitos de la educación sexual, 96-97.2
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Carta de uma adolescente

“Quando eu tinha oito anos, tive uma relação sexual com um garoto de 15
anos.  Fiz porque sentia necessidade de amor e atenção dos meus pais.  Eu preciso de
amor, e os meus pais nunca me demonstraram qualquer tipo de amor.  Na verdade,
nada mudou em casa, e com 15 anos fiquei grávida.  Meu namorado colocou a culpa
em mim, e me deixou.  Eu não tinha onde ir; fui enganada, por isto fiz um aborto.
Agora tenho medo de sair com algum garoto.  Cada noite durmo chorando”.  1

Carta de uma mulher de 35 anos

“Quando eu estava com apenas 14 anos costumava sair com um garoto de
18.  Depois de um mês ou em torno disto ele me disse que desejava manter relações
sexuais comigo.  ‘Se você não quiser’, disse-me ele, ‘terei que terminar com você’. 
Eu sabia que o sexo antes do casamento era errado, além disto, eu não queria perder a
minha virgindade.  O que eu desejava mesmo era ser amada por um homem.

Eu me sentia insegura sobre o amor do meu pai.  Eu estava sempre
procurando conquistá-lo.  Quanto melhor eu me sentia em casa e na escola, mais o
meu pai gostava de mim.  Agora estava este garoto me dizendo que ele me desejava,
que o sexo era o caminho para que eu ganhasse o seu amor.  Eu não queria perder o
seu amor, por isto acabei cedendo.

Depois da primeira relação experimentei um enorme sentimento de culpa.
Posso me lembrar dos meus soluços em minha cama naquela noite em que estive
com ele.  Gostaria muito de poder recuperar a minha virgindade, mas ela se fora para
sempre.  Depois de dois anos terminei com o meu namorado, e depois tive outro, e
depois outro.  Era uma marionete nas mãos de qualquer homem que me dissesse: 'Eu
te quero', porque desejava desesperadamente que alguém me amasse
incondicionalmente.

Numa noite, faz poucos meses, escrevi estas linhas no meu diário,
recapitulando a minha procura por amor:

Nesta noite eu me senti só, e pensei sobre as muitas ocasiões da minha vida, 
quando senti uma solidão intensa.  Acabei me dando conta que me faltava um pai,
para poder lhe chamar quando me sentisse ferida, sabendo que escutava, e ouvi-lo
dizer que me entendia.  Mas nunca tive esta relação especial com o meu pai.  Sinto-
me solitária, sem um vínculo com o meu passado.  Então pensei na jovem que
perdera a sua virgindade naquela noite porque estava procurando amor, o amor do
seu pai.  Eu gostaria de poder detê-la e de alguma maneira dizer-lhe que nunca o
encontrará em nenhum outro homem!  Como dói meu coração quando penso nesta

Ibid., 27.1
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garota, e em mim mesma, depois de tantos anos!  A minha vida tem sido uma grande
busca do amor do meu pai (11 de agosto 1985)”.1

Outra causa familiar que leva os jovens a se iniciarem precocemente na vida
sexual encontra-se na falta de orientação sexual por parte dos pais.  Na verdade,
poucos pais tomam a iniciativa de discutirem o tema da  sexualidade com os filhos,
em parte por desconforto ou por falta de conhecimento.

Informação estatística:

Em relação aos jovens adventistas que já tiveram relações sexuais, conforme
a pesquisa realizada pelo autor do presente trabalho, 32% dos pais nunca fornecem
orientação sexual para os seus filhos.2

Ilustração

Certo dia fui até a casa de Roberto  para tratar de um assunto referente à3

reconciliação da sua família.  Era uma família com muitos problemas de
relacionamento.  Estes problemas se refletiam no comportamento das filhas (são
cinco ao todo).  Em 94, Júlia, a segunda filha, tornara-se mãe solteira.  Engravidara
do namorado que não quis assumir a paternidade de uma linda menina de olhos
azuis. Apesar de inúmeras tentativas não houve o encontro familiar que eu esperava 
realizar.  Mesmo assim parece que a família voltara a conviver, digamos
normalmente.

Conversávamos, Roberto e eu, quando ele me informou do estado de
Fernanda, sua filha de 16 anos de idade.  Disse-me que ela estava no sexto mês de
gravidez.  Seu namorado, o futuro pai da criança, era um rapaz não adventista. 
Fernanda relatou que os próprios familiares do rapaz prepararam um quarto na casa
deles para que ambos mantivessem relações sexuais.

Enquanto conversávamos entra Fernanda, uma menina morena de cabelos
longos, muito bonita.  Ela se assenta na poltrona ao lado do pai e descansa sua cabeça
no ombro dele.  A nossa conversa continua.  Eu lhe dou alguns conselhos.  Ela
começa a chorar.  Suas lágrimas escorrem pelo seu lindo rosto, enquanto seu pai as
enxuga.

Ibid., 34.1

Ver, p. acima...2

Roberto, Júlia e Fernanda são pseudônimos.3
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É um quadro muito tocante.  Os preparativos para o parto de Fernanda
impediu que ela continuasse estudando na escola adventista.  As irmãs do ministério
da mulher da igreja providenciaram roupas para a criança.

Aquele quadro triste de Fernanda chorando no ombro do pai nunca mais será
esquecido.  Quanto sofrimento para os pais, para Fernanda, para as irmãs e para a
igreja, que também sentiu pela situação daquela adolescente, que até um ano atrás
participava do clube de desbravadores.

No dia 19 de novembro de 1995, num domingo à noite, tive a imensa alegria
de rebatizar as duas irmãs, Fernanda e Júlia. 

Em parte, a responsabilidade daquela tragédia familiar deve-se à falta de
orientação sexual dos pais às filhas.  Segundo declarado por Júlia, seus pais nunca
deram qualquer tipo de informação sexual a ela e suas irmãs.

Causas Ligadas à Puberdade Precoce

A Revolução Sexual da década de 1960 combateu o princípio moral que
reservava as relações sexuais como um bem exclusivo do casamento.  Pela nova ética
sexual, atender ao instinto sexual na puberdade, tornou-se plenamente justificável.

Estatísticas médicas demonstram que houve uma antecipação do início da
puberdade para rapazes e moças.  No século passado, as moças tinham a menarca aos
17 anos.  Hoje, uma menina menstrua pela primeira vez em torno dos 12,5 anos,
enquanto para os rapazes, a puberdade geralmente começa aos 13 anos.  O
aparecimento da menarca nas adolescentes mais jovens está, de certa forma, 
relacionado com a sexualidade e a fertilidade mais precoce.

Certo estudo com um grupo de jovens indicou que o hormônio androgênio
estava associado com motivação sexual e relações sexuais nos rapazes.  O mesmo
estudo informou que este hormônio estava associado com motivação sexual e
experiências sexuais pré-coitais em moças.  

Deixar-se levar apenas pelo instinto, utilizando o corpo de outra pessoa para
obter prazer pessoal reduz a humanidade ao nível de animais.  Conforme a moral
cristã, não é ao instinto que pertence o comando.  Ele precisa ser posto a serviço da
vida e subordinar-se ao amor, de quem ele é uma expressão no âmbito sexual. 
Segundo a perspectiva cristã, a negação temporária de uma satisfação imediata do
desejo sexual é justificada pelo interesse do bem que ela proporciona.

Causas Ligadas ao Fácil Acesso dos Métodos 
Anti-concepcionais e às Bebidas Alcoólicas
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O fácil acesso aos métodos anticoncepcionais disponíveis ofereceu um
controle efetivo sobre a fecundidade.  Antes, as aventuras sexuais implicavam em
filhos nascidos fora do casamento.  Agora, o sexo está liberado deste
constrangimento. Com o apoio da ética situacional, que desvinculou o prazer sexual
da responsabilidade pela procriação, os jovens sentiram-se livres para manterem
relações pré-matrimoniais.

Ilustração

Os próprios inventores da pílula anticoncepcional reconheceram que a
mesma conduz à promiscuidade.  Robert Kistner, um dos pesquisadores que
desenvolveu a pílula, admitiu isto perante o Colégio de Cirurgiões Americanos: “Há
dez anos declarei que a pílula não conduziria à promiscuidade.  Pois eu me enganei”. 
A confissão de Kistner foi confirmada por outro pesquisador que ajudou a
desenvolver a pílula: “Tornou-os mais permissivos”.1

O uso de bebidas alcoólicas e outras substâncias químicas também
predispõem os jovens a se envolverem com relações pré-maritais, porque rebaixam
suas defesas morais.

Palestra nº 2 - Por que Esperar até o Casamento?

Dinâmica de grupo:

Situação proposta para discussão: Cláudio e Luíza se conheceram na igreja
central de ...  Cláudio nascera e crescera num lar adventista desta cidade, onde
atualmente cursa a faculdade de direito. Luíza veio de ...  para ...  a fim de fazer um
cursinho pré-vestibular e tentar entrar na faculdade de psicologia.  Ela tem dezessete 
anos e ele dezoito.  Logo que se conheceram eles simpatizaram um com o outro. 
Cláudio é louro de olhos verdes e Luíza morena de olhos castanhos claros.  Fizeram
amizade e dentro de um mês já estavam namorando.

Pouco a pouco, o amor foi crescendo.  Eles saíam no sábado à noite com os
amigos da igreja, iam a pizzarias, viam vídeos com eles.  Com seis meses de namoro
Cláudio confessa a Luíza que seu amor por ela é tão grande que ele gostaria que ela
fosse a sua eterna companheira.  Se fosse possível casarem-se naquele dia, ele estaria
disposto a casar-se com ela.  Mas, ocorre que ele ainda tem quatro anos de faculdade
pela frente, e ela ainda nem entrou na universidade.

Citado em McDowell, Mitos de la educación sexual, 149.1
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Num outro, dia Cláudio aproximou-se de Luíza e lhe disse: “Querida, te amo
muito, e gostaria de fazer amor contigo.  Sei que a nossa igreja ensina que devemos
esperar até o casamento para termos relações sexuais, mas acontece que falta muito
tempo até a formatura...”

Luíza pede um tempo para pensar.  Decide conversar com Gabriela, sua
amiga íntima.  “O que você acha?”, pergunta à amiga, “Eu e Cláudio nos amamos
muito.  Nós dois nunca tivemos experiência sexual com ninguém antes e, embora
saibamos que a igreja ensina que devemos esperar até o casamento para termos
relações, Cláudio acha que por nos amarmos bastante e desejarmos nos casar no
futuro, não seria errado mantermos relações sexuais agora”.

Imagine-se no lugar de Gabriela.  Você deve dar uma sugestão para sua
amiga Luíza.

Razões espirituais

1. O sexo é uma atividade exclusiva do casamento

O testemunho da Bíblia, como um todo, é unânime quanto ao sexo - trata-se
de uma atividade exclusiva do casamento: “deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e
apegar-se-á à sua mulher (Gn 2:24).   Jesus Cristo confirmou que o sexo é uma1

atividade reservada para o casamento: “Não tendes lido que o Criador, desde o
princípio, os fez homem e mulher e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e
mãe e se unirá a sua mulher, tornando-se uma só carne?  De modo que já não são
mais  dois, porém uma só carne.  Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o
homem” (Mt 19:3-6).  Conseqüentemente, a abstinência sexual pré-marital é o
comportamento requerido das pessoas solteiras, divorciadas e viúvas (At 15:29; 1Co
6:12-20; 7:1, 2).

2. A abstinência está em harmonia com o princípio do amor

Quando um jovem confia na Bíblia como única fonte segura de orientação
para o seu comportamento, e, levando em consideração a lei de Deus que limita a sua
liberdade, decide esperar até o casamento para desfrutar do privilégio das relações
sexuais, ele demonstra estar agindo segundo o princípio do amor: “o amor é
paciente,...  não se conduz inconvenientemente,...  não procura os seus interesses,... 
tudo crê, tudo espera, tudo suporta.  O amor jamais acaba” (1Co 13:4-8).  Sim, 
porque, ao praticar a abstinência pré-marital a pessoa promove o bem da família, em
particular, e o da sociedade, em geral. 

Versão bíblica ARC.1
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Ilustração
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3. Submissão à vontade de Deus referente a norma da abstinência sexual
pré-marital e a norma do casamento

Por sua atitude responsável, o jovem demonstra que aceitou a norma divina 
para o casamento, no qual estão reunidos indissoluvelmente o juramento de
fidelidade e solidariedade, a relação exclusiva de amor, a interligação entre prazer
sexual e/ou procriação como bens privativos do casamento.  Além de tudo isto,
quando um jovem se compromete com Deus a abster-se das relações pré-maritais,
evidencia a presença de uma habilidade especial, por Ele provida, que lhe permite
entender os propósitos dos mandamentos de Deus que propiciam boa qualidade de
vida no presente e no futuro.

4. O sexo pré-marital é um pecado contra Deus

Quando um jovem decide manter relações sexuais antes do casamento, ele
peca contra Deus (Gn 39:9).  Todavia, a pior conseqüência das relações pré-maritais
é que elas retiram o direito à participação futura da herança do “reino de Deus” (1Co
6:9; Ap 22:15), caso não haja arrependimento e abandono deste pecado.

O mandamento divino da abstinência não foi estipulado para impedir que os
jovens solteiros, as pessoas divorciadas ou viúvas desfrutem o prazer sexual.  Esta lei
é uma expressão do caráter de Deus.  Ele não deseja que Seus filhos sofram as
conseqüências prejudiciais das relações sexuais fora do casamento.  Portanto, aceitar
a norma bíblica da abstinência sexual pré-marital é demonstrar uma atitude de fé no
amor e na sabedoria de Deus que procura apenas o bem das Suas criaturas.



294

Razões morais e éticas

1. A abstinência prepara os jovens para a fidelidade no casamento

O homem, como ser moral, é diferente dos animais irracionais.  Sua
sexualidade é colocada sob o domínio da liberdade.  Por isto, a abstinência pré-
marital fortalece o exercício da vontade e treina os jovens para a fidelidade futura no
casamento.

Ilustração

Em sua pesquisa, Terman descobriu que menos de 10% dos que haviam se
casado sem haver tido uma experiência sexual pré-matrimonial sentiam, às vezes, o
desejo de uma relação sexual extra-marital.  Isto é, menos do que a metade da
porcentagem (21,7%) encontrado entre aqueles esposos que haviam conhecido
sexualmente a outras mulheres antes de se ter casado.   Segundo relatado por Kubo,1

há uma íntima correlação entre sexo pré-marital e intercurso extra-marital.  Para a
moça que teve experiência pré-marital, a possibilidade de envolver-se em intercurso
extra-marital é duas vezes maior do que aquela que não teve experiência pré-marital.2

2. A prática sexual requer uma pessoa, um ambiente e um tempo certos  
 

O sexo seguro é regido pelo uso apropriado da razão e da vontade, que
voluntariamente decide esperar a pessoa certa, o ambiente certo e o tempo certo. 

Ilustração

“O que ocorre é que há um lugar e um tempo para cada coisa [Ec 3:1-8]. 
Sim, Deus criou o sexo.  Sim, o sexo é bom e maravilhoso.  Sim, o sexo é para ser
desfrutado, dentro do plano de Deus.  O plano de Deus é perfeito - e é o matrimônio. 
É dentro deste limite que o homem e a mulher podem cumprir o destino para o qual
Deus os chamou.  Mas, porque existe sexo, não significa que tenhas que usá-lo de
maneira irresponsável.  Suponhas que estás com muita fome e todos os restaurantes e
bares estão fechados.  Passas por uma padaria, e através do vidro vês pães e bolos a
tua frente.  Então tu dizes para ti mesmo: ‘Para o que são estes pães e bolos?  Para
comer.  Eu estou com fome, portanto posso comer estes bolos e pães.  Embora este
negócio esteja fechado, vou quebrar o vidro e pegar os pães e os bolos, porque está

Duval, 115.1

Kubo, 52.2
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ali para que eu os coma.’  Espere um momento.  Sim, o alimento é para ser comido. 
Sim, temos que comer quando estamos com fome, mas subentende-se que deves
comprar este pão e bolos que desejas comer.  Existem maneiras de resolver o
problema de uma forma adequada e justa”.1

Não somos meros animais dirigidos somente pelos instintos.  Fomos criados
por Deus a Sua imagem.  Precisamos agir pela razão e decidir pela vontade que se
fundamenta na Bíblia.

3. A abstinência leva em consideração a relação causa-efeito

Qualquer decisão moral que uma pessoa tenha que tomar é preciso levar em
consideração a relação causa-efeito. Tendo em vista os resultados desta relação
causal, a abstinência pré-marital atua como um princípio moral que protege o futuro:
da pessoa, do cônjuge, da família, da igreja e da sociedade.

Regra áurea aplicada ao relacionamento de moças e rapazes:

“É errado manipular e explorar uma pessoa para obter gratificação sexual. 
É errado provocar uma gravidez e não assumir a responsabilidade por ela”.2

4. Princípio da universalidade

A questão é: justifica-se moralmente o sexo pré-marital?  O bom senso
recomenda ser melhor esperar.  Deve-se evitar o sexo pré-marital a partir da
pressuposição de que sua prática potencializa um perigo universal.

Se por um lado, a abstinência sexual pré-marital atua preventivamente como
um princípio que promove o bem-estar da pessoa humana, da família e da sociedade,
assegurando uma boa qualidade de vida no planeta.  Por outro, previne as pessoas de
diversos males: DSTs, gravidez na adolescência, os traumas do aborto, prostituição
infanto-juvenil, pré-disposição ao adultério, etc.  Se todas as pessoas aguardassem até
o casamento para terem relações sexuais e depois se mantivessem fiéis aos seus
cônjuges, toda a sociedade estaria livre dos prejuízos físicos, psicológicos, morais,

Palau, 49-50. 1

Leo, 24.2
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familiares e econômicos decorrentes do “amor livre.  Na verdade, “o ‘amor livre’ não
é amor nem é livre.  É irresponsabilidade”.1

5. Respeito pela dignidade humana

Qualquer pessoa sensata defende este princípio.  Quando evitamos participar
do sexo pré-marital com alguém estamos fomentando o bem-estar de todas as
pessoas.  Normalmente, todos nós queremos ser amados, queremos que confiem em
nós, queremos ser respeitados como pessoas.  Recusamos ser explorados por outras
pessoas.  Como indivíduos religiosos, não usamos os outros para o nosso prazer.  O
compromisso cristão é tratar as pessoas como pessoas e agir redentivamente em
relação a elas.

6. Liberdade responsável

O relacionamento sexual entre um homem e uma mulher não é uma
atividade particular, embora possa parecer.  Ele tem repercussões públicas.  Em
função da complexidade dos seus efeitos, o sexo requer algum tipo de regulação
moral.

Ilustração

Quando duas pessoas dizem uma para a outra: “Podemos fazer o que
desejarmos, e o que acontecer não interessa a ninguém”.  Esta posição não torna a 
ação deles responsável, porque não assume nenhum compromisso pelos seus amigos,
famílias ou pela criança que pode vir a ser concebida.  A relação sexual é pessoal e
privada, mas também é uma relação que tem amplas e profundas responsabilidades
sociais.

O princípio moral da liberdade responsável recomenda que os adolescentes
que não estão em condições de assumir os compromissos da paternidade, ainda não
estão em condições de manter relações sexuais.  

7. Respeito pelos bens do casamento

Sempre o princípio do amor opta por fazer o que é certo.  Segundo a norma 
bíblica, a relação sexual entre um homem e uma mulher precisa ser precedida pelo
juramento de amor e fidelidade perante Deus.  De acordo com esta perspectiva

Mohana, 62.1
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bíblica,  o sexo pré-marital é uma apropriação indevida de um bem exclusivo do
casamento. 

A decisão de esperar até o matrimônio auxilia a formação do caráter, porque 
 desenvolve o auto-controle.  Com freqüência, o sexo pré-marital na adolescência se
constitui numa atividade auto-indulgente, que pode se estender até a idade adulta.  Os
jovens necessitam aprender a exercer auto-controle e dizer “não” ao sexo pré-marital,
porque depois de casados terão que continuar a exercer auto-controle dizendo “não”
às oportunidades de infidelidade, que porventura venham a surgir.

Razões de saúde pública

1. Gravidez na adolescência

Uma em cada sete crianças nascidas nas Américas é filha de mãe
adolescente, num total de 2,5 milhões de bebês por ano.  O crescimento explosivo da
gravidez precoce é visto na demografia do Estado de São Paulo.  Enquanto a
população cresceu 40% na década de 70-80, o número de partos entre adolescentes
de 15 anos, aumentou 300%; e entre as de 16 anos, cresceu 127%, neste mesmo
período.

Gravidez na adolescência - Estado de São Paulo:  

Ano Crescimento da
População

Partos

1970 - 1980 40% 16 anos: 127 %
15 anos: 300 %

A nível de Brasil, entre 1976 e 1994, o número de adolescentes que
engravidaram com menos de 15 anos de idade saltou de 2.223 para 11.457.  Trata-se
de um crescimento da ordem de 391%, num período em que o crescimento
populacional brasileiro foi de 42,5%.

Gravidez na adolescência - Brasil:

Ano Crescimento da
População

Partos

1976 -1994 43% 15 anos: 391%
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Em 1976, a taxa de natalidade no Brasil, com mães de até 19 anos, era de
11%; 14% em 1985, 15% em 1989, 20% em 1994, e 26% em 1997, enquanto em
todas as demais faixas etárias, houve um decréscimo das taxas de fecundidade.  De
acordo com dados oficiais, havia, em 1997, quase 1 milhão de adolescentes grávidas
no Brasil, por sinal, um número igual ao dos EUA em 1993.

Os gastos com atendimento às mães adolescentes drenam os recursos
federais  que poderiam ser canalizados para atender outros objetivos sociais.  Em
1991, o Brasil estava com 146.825.475 habitantes.  Já em 1992, ele cresceu 1,6%, ou
seja, nasceram mais 2.349.207 crianças no país.  Destas, 488.400, eram filhas de
mães solteiras.  Cerca de 92% das mães adolescentes pertencem às camadas mais
pobres da população, com renda familiar menor do que um salário mínimo
(R$112,00 = $108,99).   Com base neste números, estima-se que o Ministério da1

Saúde tenha gasto em torno de R$73.323.589,00 ($71.354.212,00) com os partos de
449.328 mães adolescentes carentes.  

Gravidez na adolescência - Brasil 

Ano Nº de Partos Filhos de
Mães

Solteiras

Mães
Adolescentes

Carentes

Gastos do
SUS

1992 2.349.207 488.400 92% R$
73.323.589,00

 

Nos EUA, onde o estado oferece maiores benefícios do que no Brasil, os
gastos anuais, com mães adolescentes e seus filhos, são de 16 bilhões de dólares.

Gravidez na adolescência - EUA

Valor do dólar em 31/10/96: R$1,0276.  Para atualização de valores ou1

índices passados, verificar o seguinte site:
<http://www.uol.com.br/economia/pladin/historic.htm>.
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Ano
Despesas com Mães 
Adolescentes e seus

Filhos

1994 $ 16 bilhões

 
Custos para uma mãe adolescente:

(1) Redução no desempenho educacional, profissional e salarial.
(2) Por vezes ela tem que abandonar os estudos, o que impede o

seu acesso a uma carreira mais rendosa.
(3) Tendência a perpetuar uma família pobre e mononuclear.
(4) Possibilidade de ser abandonada pelo namorado, pelos 

amigos ou até mesmo por seus pais. 
(5) Dificuldades para iniciar novos relacionamentos. 
(6) Possíveis traumas psicológicos, como ter que entregar seu 

filho para adoção.

Dificuldades sofridas pelos filhos de mães adolescentes:

(1) Atraso ou ausência de cuidados pré-natais.
(2) Peso menor do que o normal ao nascerem.
(3) Nascimentos prematuros.
(4) Maior índice de mortalidade pós-natal.  
(5) Correm o risco de sofrer condições econômicas desfavoráveis pela maior

possibilidade de virem a nascer num lar pobre e sem pai.

Prejuízos para os filhos não desejados - Dois estudos, um na
Tcheco-Eslováquia e outro na Suécia, com mães a quem foi negado o aborto,
descobriram: 

(1) Seus filhos eram menos aceitos pelos companheiros e professores.
(2) Eram menos instruídos.
(3) Estavam mais sujeitos a consultas e hospitalizações psiquiátricas.
(4) Apresentavam maiores graus de delinqüência e necessidade de

assistência pública.

2. Aborto
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Abortos em adolescentes - a cada ano:

País Idade Total

Brasil 10 a 19 anos 350 mil a 1 milhão

EUA 10 a 19 anos 1.500.000

O aborto é uma conseqüência natural do aumento da gravidez indesejada. 
Em 1997, apenas nos hospitais do SUS, foram recebidas 241 mil adolescentes, que
sofreram a ação de abortos malfeitos e se submeteram a curetagem.  No Brasil, a
mulher que se submete à pratica do aborto corre risco de vida.  A cada 100 mulheres
que o praticam, 42 apresentam complicações e 29 são hospitalizadas.  O pior de tudo,
como demonstra pesquisa do IBGE, é que 20% das mortes de adolescentes brasileiras
ocorrem em função do aborto.  Via de regra, as vítimas destas mortes, que poderiam
ser evitadas, pertencem às classes pobres da sociedade brasileira.  Elas não têm
acesso às clínicas clandestinas como as meninas de classe média, que pagam em
torno de R$1.000,00 ($973,14) a R$1.200,00 ($1.167,76) por aborto feito.

Prejuízos associados ao aborto

Geralmente, a responsabilidade por uma gravidez é esquecida no ardor da
paixão.  Criar um filho, para uma adolescente, é uma carga econômica e social
dispendiosa.  Entregar o filho para a adoção pode deixar uma cicatriz emocional
dolorosa.  Mas, talvez, a pior angústia associada a uma gravidez não desejada é o
trauma do aborto.  A tendência é não resolver o problema da culpa.
 

Estudo da Dra. Anne Epeckhard sobre o impacto emocional entre mulheres
que abortaram: 

81%  alegaram obsessão pelo filho abortado
73%  alegaram recordações que as assaltavam devido a experiência do

aborto 
69%  alegaram sentimentos de “loucura” devido ao aborto
54%  lembravam pesadelos relacionados com o aborto
35%  recebiam visitas do filho abortado
23%  alegaram alucinações relacionadas com o aborto

A pior complicação emocional de um aborto é que pode levar uma mulher
ao suicídio.

3. Doenças sexualmente transmissíveis
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Analogia apresentada como motivação para apresentação do tema das DSTs:
“Quando você dorme com uma pessoa, você dorme com cada uma das pessoas que
dormiu com ela antes”.  Podem ser usados recursos visuais como separar duas folhas
de papel, que pareciam ser uma folha comum.  Cada folha conserva um resíduo de
cola e papel, após haverem sido rasgadas. Outro exemplo similar é utilizado pelo
instrutor que cola um pedaço de fita adesiva ou esparadrapo no braço de um jovem,
depois o retira rapidamente e o cola no braço de outro jovem.  O processo é repetido
três, quatro ou cinco vezes.  A fita/esparadrapo contém os diversos fios de cabelo que
ela arrancou.  Estes símbolos visuais são empregados para ilustrar os riscos físicos
que os jovens correm quando se envolvem com relações sexuais promíscuas. 

Há cerca de 35 anos atrás, a medicina estudava apenas cinco DST: sífilis,
blenorragia, linfogranulomatose inguinal, cancro mole e granuloma venéreo.  Hoje,
35 anos depois do início da Revolução Sexual, a medicina catalogou mais de 50
DSTs. 

No Brasil, entre 1987 e 1995, houve 425.115 casos notificados de DST.

Nos EUA, as estatísticas informam que, a cada dia, 33.000 pessoas são
contagiadas por pelo menos uma DST.  A cada ano, 2,5 milhões de adolescentes
contraem uma DST.  Em 1987, de cada 7 adolescentes sexualmente ativos, um
contraía uma DST.  Estimativas indicam que antes de terminar o 2º Grau, um em
cada 4 adolescentes contrairá uma DST.

Ilustração

“Uma garota de 16 anos foi a responsável por 218 casos de gonorréia e mais
de 300 de sífilis.  Ela teve relações sexuais com dezesseis homens.  Este homens
tiveram, por sua vez, contato sexual com outras, que por sua vez tiveram contato com
outros.  O número de contatos chegou finalmente a 1.660.  O que teria ocorrido se a
garota tivesse contraído AIDS em vez de gonorréia ou sífilis?  Provavelmente
teríamos 1.000 mortos agora”.1

As DSTs são detectadas com menos facilidade nas mulheres do que nos
homens.  São elas quem sofrem as conseqüências mais sérias destas doenças.  Tome-
se a clamídia, por exemplo.  Nos EUA, surgem de 3 a 4 milhões de casos por ano. 
Em 50% dos casos, as mulheres não percebem que estão contagiadas, até que a
doença provoque sérias complicações, inclusive infertilidade, quando a clamídia

McDowell, Mitos de la educación sexual, 70.1
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invade as trompas de falópio.  Só nos EUA, a cada ano, um milhão de mulheres
tornam-se estéreis por causa das DSTs.

Ilustração

“Uma mulher de 35 anos chegou à minha casa pedindo ajuda.  Com 32 anos
havia-se casado com um homem que lhe dissera ser virgem como ela.  Na manhã em
que ela veio me ver acabara de vir do seu médico e soubera que havia contraído três
DSTs - duas das quais incuráveis, e uma delas produtora de câncer.  Tratava-se de
uma mulher alquebrada.  Tem no seu corpo três enfermidades procedentes de um
marido mentiroso.  Diga a esta mulher que os atos privados do seu marido não tem
conseqüências para a vida pessoal dela”.  1

AIDS

Motivação para apresentação do tema - O  recurso visual do copo de vidro,
no qual participam seis estudantes:

Cada um cospe no copo e o entrega para o estudante que está ao seu lado. 
Em seguida, cada estudante mostra uma folha, que mantinham atrás de si.  Uma
contém “sífilis”, outra “herpes”, uma terceira “AIDS”, uma quarta “virgem”. 
Depois, o condutor do seminário solicita que cada estudante entregue sua folha para
o colega ao lado.  Repete-se o exercício.  Agora cada estudante segura um copo com
o cuspe de dois colegas.  Os estudantes expressam repugnância, mas a lição é
aprendida.  Concluir: “Quando você  dorme com alguém, você dorme com todas as
pessoas, com as quais aquela pessoa dormiu antes.  E a pessoa que é virgem?  Ela
não apenas perdeu sua virgindade, mas aumentou as possibilidades de contrair várias
doenças, inclusive AIDS”. 

No início de 1994, havia 850.000 casos de AIDS notificados no mundo
(OMS).  As estimativas mundiais de portadores do HIV (vírus da AIDS) é de 10 a 12
milhões de pessoas em 1997.  Para o ano 2000, a estimativa é de 30 a 40 milhões de
pessoas infectadas no mundo.

No Brasil, até 2 de março de 1996, havia 79.908 casos de AIDS catalogados
pelo Ministério da Saúde.  Destes, 42.401 (53,06%) foram contaminados por via
sexual.

Ibid., 69.1
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A AIDS foi diagnosticada pela primeira vez no ano de 1981 em alguns
homens de Los Angeles, Nova Iorque e São Francisco.  Atualmente, está presente em
todos países do mundo.  O HIV ataca as células do sistema imunológico de uma
pessoa de tal maneira, que a sua capacidade de superar uma infecção fica reduzida a
zero.  Em 1981, a AIDS era conhecida como uma doença de homossexuais.  Hoje, é
comum a homens e mulheres heterossexuais.

A proporção entre homens e mulheres contaminados pelo HIV no Brasil:

Década de 1980 -  26 homens para 1 mulher
Início da década de 1990 - 7 homens para 1 mulher
1997 - 3 homens para 1 mulher

Ilustração

“Depois de uma conferência aproximou-se de mim uma mulher que estava
quase histérica.  ‘Por amor de Deus me ajude!’, ela falou soluçando.  ‘Estou casada a
quatro anos.  Meu marido nunca esteve num hospital antes.  E agora, neste mês de
janeiro passado ele nos contou que estava com AIDS, e doze dias depois estava
morto.  Foi-lhe dito que sua enfermidade era o resultado de uma aventura que tivera
há seis anos’.

A morte do marido era apenas uma parte da tragédia.  Ela prosseguiu: ‘Hoje
fiquei sabendo que a cada três meses e durante os anos seguintes tenho que ir a
clínica fazer exames para ver se vou sobreviver outros três meses.  Senhor
McDowell, imagina o que isto significa?  A cada noite vou para a cama, mas não
posso dormir. Tenho pesadelos.  Acordo pela manhã e vou trabalhar, mas não
consigo me concentrar.  Eu só fico pensando que depois de deixar o consultório
deverei voltar depois de algumas semanas ou meses para ver se viverei mais três
meses’. Que preço está mulher está pagando pelo ato privado do seu marido”.1

Das 30 milhões de pessoas vivas infectadas pelo HIV no mundo, pelo menos
um terço tem entre 10 e 24 anos.

Vinte por cento de todos os novos casos de AIDS diagnosticados são de
pacientes entre 20-29 anos.  Uma vez que demora até 12 anos para que a AIDS se
desenvolva, provavelmente um grande número de adolescentes no presente esteja
contaminado pelo vírus da AIDS e não sabe.

Ilustração

Ibid., 71.1
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A AIDS pode estar bem mais perto de você do que imagina.  Valéria P. 
Polizzi, de 26 anos, de classe média alta, pegou AIDS aos 16 anos, com o namorado
na primeira transa.  Pergunta da Folha: “Você não tinha preocupação com sexo
seguro?  Valéria - Não.  Na época, o jeito que falavam na escola sobre doença
sexualmente transmissível fazia a gente dar risada.  A gente dizia: ‘Ai, gonorréia,
sífilis, coisa de gay, de prostituta, de hemofílico, só.  Havia aquela palavra que nunca
deveria ter sido usada, que é grupo de risco.  Então, eu não achava que era grupo de
risco.  Transava com o meu namorado, o único, pela primeira vez.  Eu nunca
imaginei isso... Folha - Você está namorando?  Valéria - Não.  Passei dois anos da
minha vida com AIDS sem saber, mas não transei com ninguém.  E muita gente que
tem AIDS e nem desconfia que tem!... Folha - E o primeiro namorado?  Valéria - Ele
faleceu”.1

O método mais eficaz de prevenção contra a AIDS é, para os solteiros, a
abstenção de relações sexuais pré-maritais, e para os casados, a limitação ao
relacionamento monogâmico.

Preservativos e AIDS:

(1) O tecido de fibras, no preservativo, se entrecruza em diversas camadas.
(2) As vezes surgem poros ocasionais com até 1,5 mícrons de largura (é

menor do que um espermatozóide, do que um fagócito, inclusive algumas bactérias
de gonorréia).

(3) Este poro ocasional de 1,5 mícron é 10 vezes maior do que um vírus de
AIDS (0,1 mícron), e 25 vezes maior do que o vírus da hepatite B.

Portanto, para os solteiros a abstinência é o único método 100% garantido.

4. Prostituição na adolescência

A conjugação de pobreza, grau de escolaridade baixo e familiares
conservadores que expulsam de casa a filha que manteve relações pré-maritais, pode
culminar em prostituição.

Ilustração

Carina é uma jovem de 18 anos, residente num bairro carente de Registro:
“Foi expulsa de casa pela família depois de descobrirem que estava grávida de dois
meses do namorado que sumiu.  Sem saída, foi morar com uma tia que cuida da

Kranz, e Ruiz, 6-4.1
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criança de um ano.  Para fugir do desemprego e da falta de oportunidades para os
jovens, ela se prostitui nas madrugadas com caminhoneiros que passam pela BR-116
e procuram garotas para se divertir.  A cada programa feito na boléia do caminhão,
ela cobra R$50,00 ($48,65), mas baixa o preço em caso de pechincha.  Carina faz,
eventualmente, programas sem camisinha para ganhar mais: ‘Eles oferecem o dobro
e eu aceito porque acho que essa doença, a AIDS, é coisa de drogas e de bicha’,
explica a garota que parou os estudos na quinta série.  ‘Meus planos de vida? Olha,
eu não sei.  Essas coisas que faço são passageiras, logo, logo arrumo um emprego e
largo tudo.  Mas agora eu não posso fazer isso’, conta”.   1

No Brasil há um total de 500 mil menores prostituídas, número que coloca o
país em primeiro lugar na América Latina e o segundo do mundo, perdendo apenas
para a Tailândia.

Ilustração

A experiência de Solange demonstra que o sexo pré-marital, acompanhado
de gravidez na adolescência, pode levar à prostituição.  “Solange, 35, é prostituta há
13 anos em Santos (os nomes não são verdadeiros).  Mãe e filha moram em um
cômodo de 20 metros quadrados, localizado próximo à zona de prostituição do
centro.  Aos 12 anos, Lizete, sua filha, fugiu de casa.  Começava a roubar para poder
comprar drogas.  Experimentou maconha, cocaína e crack.  Já Solange fugiu de casa
aos 20 anos.  Estava grávida, resultado de um namoro de quatro anos. ‘Ele prometeu
fugir comigo, mas me deixou em uma favela de São Paulo e nunca mais voltou’”.2

O lado mais cruel desta realidade é visto na cidade de Santos, SP, onde, num
total de 10 mil prostitutas, 6 mil eram adolescentes: 

Prostitutas: 10 mil
Adolescentes prostitutas: 6.000
Adolescentes com Aids: cerca de 60% (3.600)
Quanto ganham: entre 2 ($217,98) e 3 ($326,97) salários mínimos
Gasto com drogas: 50% do que ganham
Droga mais consumida: crack
Tempo médio de vida: 20 anos
Média de idade da 1ª gravidez: 15 anos
Abortos: um a cada oito meses, em média

“O Glamour, a Miséria e os Riscos da Noite”, 16-17.1

FSP, 24 de julho de 1994, Cotidiano, 4-7. 2
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Abortivo mais usado: Citotec
Iniciação sexual: entre 12 e 15 anos
Religião predominante: católica
Escolaridade: primária1

Ilustração

“Jessica, 18 anos, é prostituta há seis anos.  Aos 13, ela contraiu o vírus da
AIDS em um programa.  Ela aceita relações sem camisinha se o cliente pagar R$2,00
a mais...

A mãe morreu há dois anos, de AIDS, contraída ao compartilhar seringas. 
‘Só uso crack’, disse.  Ela usa crack há três anos, diariamente.

Agência folha - O que levou você a ser prostituta?
Jessica - Gosto de ser livre.
Agência Folha - Do que mais você gosta?
Jessica - De roubar.
Agência Folha - Você rouba seus clientes?
Jéssica - Não, com eles eu só faço maldades.
Agência Folha - Quais?
Jessica - Para a maioria eu passo Aids.  Eles pagam para não usar camisinha.

E a maioria é casado...
Agência Folha - Você tem raiva dos seus clientes por ter contraído Aids em

um programa?
Jessica - Não.  A melhor fase da minha vida foi depois que eu soube que

estava com Aids.  Agora, não tenho mais nada a perder.  Não vou ficar muito tempo
nesse mundo.  Feliz é minha mãe, que morreu.

Agência folha - Você já se apaixonou por alguém? 
Jessica - Não.  Minha paixão é o dinheiro.
Agência Folha - Nem pelo pai do seu filho?
Jessica - Não.  E olha que ele dava um bom ladrão.  Mas ele também morreu

de Aids.2

 
5. Suicídio

Muitos jovens que procuram aconselhamento reclamam dos traumas
emocionais advindos das relações sexuais pré-maritais.  Estudos nos EUA tem
evidenciado que esta pode ser a causa de os jovens que se envolvem com relações

Ibid.1

Ibid.2
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pré-maritais terem um índice seis vezes maior de suicídios do que aqueles que se
abstêm.

O conhecimento limitado dos adolescentes dos EUA sobre sexualidade,
combinado com o elevado índice de atividade sexual, resultam em um milhão de
adolescentes grávidas por ano e vários milhões de adolescentes contaminados por
DSTs no mesmo período.  Segundo o departamento de saúde dos EUA, a confusão e
o temor resultantes da orientação sexual recebida constituem-se a causa de um terço
dos suicídios dos adolescentes norte-americanos. 
 

Apenas na área da saúde pública, os jovens que decidem abster-se das
relações sexuais pré-maritais livram-se de serem contaminados por DSTs, livram-se
do risco da AIDS, da gravidez indesejada, do aborto, da prostituição e do suicídio.

Razões psicológicas

A abstinência pré-marital:

1. Auxilia os enamorados a se concentrarem mais na personalidade do outro.

2. Provê uma base para a confiança mútua.

3. Impede que o desejo de sexo e não de amor se torne dominante.

4. Desenvolve maturidade.

5. Mantém o respeito mútuo.

6. Permite que os jovens desfrutem dos privilégios sadios da adolescência.

7. A abstinência livra a pessoa das conseqüências negativas do sexo pré-
marital, onde relações sexuais interrompidas, devido ao término do namoro, podem
levar jovens feridos a terem um retraimento, que os afasta de novos relacionamentos.

8. Diminui a possibilidade de um futuro adultério.  

Aquele que teve experiência pré-marital, pode ficar mais exposto ao
adultério.  O pesquisador Termam descobriu que menos de 10% dos que haviam se
casado sem haver tido uma experiência pré-matrimonial, sentiam o desejo de ter
relações extra-maritais; já entre aqueles que tiveram diversas experiências pré-
matrimoniais, 21,7% admitiram ter desejos adulterinos.
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9. A abstinência não produz neurose.  
O princípio da abstinência pré-marital, longamente aceito como moralmente

correto, foi injustamente responsabilizado por Marcuse de prejudicar a saúde mental
das pessoas, devido à “repressão sexual”.  A conclusão de Marcuse não faz justiça a
Freud, pois para o pai da Psicanálise, a privação sexual constitui apenas um fator no
mecanismo da neurose.  Para que ela se manifeste, é preciso que antes haja um
conflito interno.  A abstinência por si só não é causadora de neurose.1

 Só existe repressão ou recalque, quando uma pessoa é impedida de realizar
o que deseja.  Uma opção livre e inteligente pela abstinência não produz repressão ou
neurose: “Quando há opção livre, não pode haver recalque; portanto jamais haverá
frustração, ainda que não se satisfaça uma tendência.  Quando há um motivo sábio e
quando há uma adesão voluntária, haverá simplesmente uma biografia no controle
dos impulsos, jamais uma tragédia”.2

Razões legais

O Código Civil brasileiro faculta a anulação do casamento, no caso de a
noiva ter perdido a virgindade, sem o conhecimento do noivo.  O mesmo código,
reconhece o casamento como uma “sociedade conjugal”, estabelecida para o

Afirmar que a teoria psicanalítica freudiana condena a abstinência sexual1

como neurotizante, é ir contra a própria posição defendida por Freud.  Para o criador
da Psicanálise, “pode acontecer que alguns médicos apreendam vagamente o teor da
minha doutrina no sentido de que eu considere a privação sexual como a causa
última das neuroses.  Nas condições de vida da sociedade moderna, certamente não
existe falta de privação sexual.  Nesta base, não seria mais simples visar diretamente
à recuperação, recomendando-se a atividade sexual como medida terapêutica, ao
invés de perseguir a trilha sinuosa e árdua do tratamento mental?  Não conheço nada
que me pudesse impelir a suprimir tal inferência se ela se justificasse.  O estado real
das coisas, todavia, é outro.  A necessidade e a privação sexuais constituem
meramente um único fator em ação no mecanismo de neurose; se não houvesse
outros, o resultado seria a dissipação, não a doença.  O outro fator, não menos
essencial, que se esquece com a maior facilidade, é a aversão do neurótico à
sexualidade, sua incapacidade de amar, aquela característica da mente que designei
de ‘repressão’.  Somente quando se verifica um conflito entre as duas tendências é
que irrompe a doença nervosa e, portanto, o aconselhar a atividade sexual nas
psiconeuroses só muito raramente pode ser considerado um conselho judicioso”. 
Freud, Sobre a psicoterapia, em ESBOPCSF, 7:277-278.

Mohana, 68-69.2
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“interesse comum do casal e dos filhos”.   Tal como a Bíblia, o parlamento brasileiro1

reservou o sexo para o casamento, tendo em vista a proteção do casal e dos filhos.

Palestra nº 3 - Ensinando os Jovens 
a Dizerem “Não”

Dinâmica de grupo:

Seqüência:  Olhares -> mãos dadas -> abraços -> beijo simples -> beijo
prolongado-> carícias leves -> carícias pesadas -> relação sexual

Normalmente, um casal passa por duas fases antes do casamento, namoro e
noivado.  Tendo em vista que, para motoristas e pedestres o sinal verde do semáforo
indica “siga”, amarelo “aguarde” e o vermelho “pare”, diga quais as fases
correspondentes ao:

Sinal verde: .........................................
Sinal amarelo: .....................................
Sinal vermelho: ...................................
Por que o grupo classificou a fase escolhida como vermelho? ........................ 

Relação Sexual Antes do Casamento - Por Que Não:

1. É uma apropriação indevida de um privilégio pertencente ao casamento.

2. Normalmente, é praticada sem considerar as conseqüências da relação
causa-efeito, o que a torna uma atitude irresponsável.

3. É uma utilização imprópria da relação físico-sexual que deixa de lado os
fatores psicológico e espiritual.

4. Coisifica a pessoa, afetando sua integridade, porque a torna um meio para
a obtenção de prazer, não havendo comunhão, compromisso, nem o dar, só o receber.

5. Nenhum jovem tem certeza de que se casará com sua(eu) namorada(o) ou
noiva(o), afinal, até mesmo no dia marcado para a cerimônia pode haver uma
desistência e o casamento vir a não se realizar. 

Ilustração

Código, 41, 58.1
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Conheci Marta  em 1982 numa igreja por mim pastoreada no sul do Brasil. 1

Em 1992 recebi o convite para oficiar a cerimônia do seu casamento com um
“médico” que ela conhecera quando trabalhava no setor de enfermagem de um
Hospital.  Após seis meses de namoro eles decidiram casar. 

A cerimônia civil seria pela manhã e a religiosa às 18 h.  Quando chegaram
ao  cartório para a cerimônia civil ficaram sabendo que não havia nenhum tipo de
documentação encaminhada para o casamento.  Apesar de haver se encarregado do
encaminhamento da documentação para o cartório, o noivo não a entregou.  Ainda
pela manhã fui procurado pelos noivos.  Eles me pediram que eu realizasse o
casamento religioso, comprometendo-se a encaminhar o casamento civil no dia
seguinte.  Eu sabia que não podia oficiar uma cerimônia religiosa sem antes ter sido
realizada a cerimônia civil.  A pedido deles eu liguei para o juiz de paz de plantão no
cartório.  Ele me informou pelo telefone que nunca antes haviam sido encaminhados
editais para o casamento de Marta e do “médico”.  Comuniquei aos noivos que não
poderia oficiar o casamento religioso sem que antes se realizasse a cerimônia civil. 
A noiva começou a chorar.  Eles voltaram a insistir. 

Imediatamente me dispus a dar a notícia aos pais da noiva sobre a
impossibilidade da realização do casamento naquele dia.  Foi muito difícil fazer a
comunicação aos pais da noiva.  À noite compareci a igreja para informar às pessoas
convidadas que devido a problemas alheios a nossa vontade não haveria cerimônia de
casamento. 

Naquele mesmo dia em que informei aos pais de Marta que não poderíamos
realizar o casamento pelo fato de não haverem sido encaminhados os devidos
documentos, eles me disserem que já há algum tempo eles desconfiavam de atitudes
suspeitas do “médico”.  Eles não sabiam em qual ou quais hospitais ele trabalhava.
Ele não tinha um consultório para atender seus pacientes.  Dizia que atendia
diretamente no hospital.  Algum tempo depois do ocorrido fiquei sabendo por eles
que na verdade aquele indivíduo era um falso médico, e que já enganara duas outras
noivas, tendo-as literalmente deixado na porta da igreja.  

Ninguém tem certeza de que um noivado será concretizado em casamento. 
E se Marta estivesse grávida do falsário?  Realmente, vale a pena esperar até o
casamento para iniciar as relações sexuais.

6. Quando um jovem decide manter relações sexuais antes do casamento ele
peca contra Deus (Gn 39:9).

7. A pior conseqüência das relações sexuais pré-maritais quando não há
arrependimento e abandono, é que a pessoa perde o direito à salvação e à vida eterna
(1Co 6:9; Ap 22:15).

Pseudônimo.1
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Estabelecendo Limites

Dizendo não às Situações Comprometedoras

Os jovens que estão namorando necessitam dizer “não” às situações
comprometedoras que predispõem às relações pré-maritais.  Os principais sinais
indicadores de perigo podem ser assim relacionados: 

1. Ao estarem numa festa, dirigirem-se a um quarto.

2. Saírem para passar um final de semana sozinhos.

3. Ficarem sozinhos numa casa.

4. Saírem sozinhos.

5. Permanecerem dentro de um carro estacionado.
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6. Dirigirem-se a qualquer lugar sem nenhuma supervisão dos pais ou
responsáveis.

7. Saírem sozinhos e embriagarem-se.

Estratégias de Dissuasão

Quando o(a) parceiro(a) procura iniciar uma intimidade avançada, como
desabotoar ou abrir a roupa, acariciar os órgãos genitais (ou os seios), o(a) jovem
pode utilizar as seguintes iniciativas: 

1. Usar a tática da postergação (“Este não é o melhor momento.  Teremos
melhores oportunidades no futuro”).

2. Destratar o(a) parceiro(a).

3. Interromper a carícia e pedir desculpas.

4. Fazer uma brincadeira.

5. Dizer claramente que o(a) outro(a) avançou demais.

6. Dar indícios não verbais.

7. Falar sobre outro(a) garoto(a).

8. Fugir da situação.

9. Apelar para o bom senso.

10. Pedir desculpas logo de início.

11. Estabelecer regras no início.

Formando Bons Hábitos

Controle o seu próprio corpo.
Mantenha comunhão com Jesus para que sua solidão se aplaque.
Desenvolva um conjunto de convicções.
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Aprenda a dizer “não”.
Tome medidas preventivas para evitar a tentação.
Medite sobre a Palavra de Deus, a fim de ser “transformado pela renovação
da sua mente”.
Busque conselho piedoso.
Fuja ou acabe com a relação.
Não assista à televisão ou à filmes que tratem de temas sexuais.
“Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo” (2Co 10:5).
Pare de namorar e reflita.
Torne-se responsável.
Sente-se e escreva alguns alvos que deseja para seu relacionamento e suas
convicções.
Peça a Deus para ajudar vocês.
Crie uma “consciência cristã”.
Fique junto de pessoas que tenham os mesmos valores que você.
Entregue cada encontro ao Senhor.  Procure imitar a Cristo e aja como Jesus
teria agido nas mesmas circunstâncias.
Compreenda que Deus tem um propósito especial para a sua vida. 
Planeje seus encontros.  Seja criativo.  Ocupem-se com outras atividades.
Estabeleça os seus padrões antes da relação começar.
Considere os benefícios que teria se esperasse para fazer sexo depois do
casamento.
Envolva-se num grupo onde possa ser você mesmo e receber apoio.
Quando alguém tentador surgir, comece a falar de Jesus Cristo.
As suas palavras e atos devem ser adequados, de modo que, por saberem de
sua posição, os que querem fazer sexo, mantenham-se distantes.
Namore só quem tenha convicções semelhantes as suas.
Evitem ficar juntos em locais isolados.
Firme um compromisso com Deus.

Como Vencer a Pressão Para Manter Relações Sexuais

Pressão: “Se você realmente me ama, mostra-lo-á dando-me todo o seu amor”.
Resposta: “Se você realmente me ama, mostra-lo-á nunca mais me pedindo que vá

contra aquilo em que creio”.
Pressão: “Dói amar tanto a você e no entanto conter-me de expressá-lo.  Sinto-me

frustrado”.
Resposta: “O amor vale alguns sacrifícios”.
Pressão: “Ele fará o nosso amor crescer”.
Resposta: “Estou preocupado com o que ele será quando crescer”.
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Pressão: “Ele nos aproximará mais”.
Resposta: “Como fazem as pessoas em Hollywood?”
Pressão: “Quase todas as garotas (rapazes) fazem isso”.
Resposta: “Então saia com elas (eles)”.
Pressão: “Você não acha que o nosso amor faz com que seja certo?”
Resposta: “Não.  Acho que o nosso amor faz com que seja certo esperar até que nos

casemos”.
Pressão: O que poderia estar errado com algo tão amoroso?”
Resposta: “Os sentimentos amorosos são ótimos.  São os sentimentos que surgem

quando o amor acaba que me preocupam”.
Pressão: Vamos nos casar.  Que diferença faz se fazemos amor antes ou depois da

cerimônia?”
Resposta: “Provavelmente quase a mesma diferença que faz se você pratica a
medicina

antes ou depois de diplomado”.
Pressão: “Ninguém mais é virgem”.
Resposta: “Neste caso você pensa que eu sou ninguém?”
Pressão: “Você deve ser frígida”.
Resposta: “O modo como você me trata me dá calafrios”.
Pressão: “Não se preocupe.  Pararemos antes de irmos longe demais”.
Resposta: “Não se preocupe.  Já paramos”.
Pressão: “Faremos isso esta única vez”.
Resposta: “Quando eu o fizer com alguém, planejo fazê-lo milhares de vezes mais”.
Pressão: “Garantirei que você não ficará grávida”.
Resposta: “Não, por favor, eu garantirei que não ficarei grávida. Eu uso um método

 100% seguro - a abstinência”.
Pressão: “Temos uma coisa tão bela em andamento.  Por que deveríamos privar-
nos?”
Resposta: “Não foi isso que Eva perguntou a Adão”.
Pressão: “Não, realmente.  Qual a vantagem em esperar?”
Resposta: “Você já provou a diferença entre uma maçã madura e uma ainda verde?”
Pressão: “Se for tão rigidamente convencional, você me perderá”.
Resposta: Isso é uma ameaça?  Perder alguém que me ameaça seria mais lucro do
que 

perda”.
A melhor resposta para quem está exercendo pressão: “Adeus!”

Virgindade Secundária
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O amor deseja para a outra pessoa o que é melhor agora e no futuro.  Por
conseguinte, comprometer-se a esperar até o casamento para desfrutar o privilégio do
sexo é promover a causa do amor, sobretudo porque o amor verdadeiro espera.

Até mesmo aqueles que já ultrapassaram o “sinal vermelho” podem fazer
um plano de abstinência sexual até o casamento.  A seguir algumas sugestões:

1. Eliminar os encontros a sós.

2. Voltar ao beijo de boa-noite.

3. Passar o tempo livre com grupos de pessoas.

4. Não tomar bebidas alcoólicas.

5. Não ver filmes impróprios (eróticos, pornográficos) que induzem
potencialmente às relações sexuais.

Compromisso

Condição fundamental para a realização do compromisso de abstinência
sexual pré-marital: fé no amor e na sabedoria de Deus que sabe o que é melhor para
os Seus filhos. 

“Crendo que o verdadeiro amor espera, eu faço um compromisso com Deus,
comigo mesmo, com minha família, com meus amigos, com meu futuro cônjuge e
com meus futuros filhos, que a partir de hoje me abstenho de relações sexuais até o
casamento”.



APÊNDICE B

EXEMPLO DO QUESTIONÁRIO APLICADO

PESQUISA DE OPINIÃO

Idade:............... Grau de instrução: (  ) 1º Grau         (  ) 2º Grau          (  ) superior
Nasceu em lar Adventista: (  ) sim          (  ) não                         Não Adventista (  )
Adventista batizado: (  ) sim          (  )não                          Ano do batismo ............  
Estuda em Escola Adventista? (  ) sim         (  ) não      Há quantos anos?................
Já estudou em Escola Adventista? (  ) sim         (  ) não      Quantos anos? ..............
Mora no Estado (BR): ..........................................      Sexo: masc. (  )          fem. (  )  
1.  Como você se sente em relação à sua vida espiritual?
(  ) Muito satisfeito                    (  ) Satisfeito                    (  ) Nada satisfeito

2.  Quem é adventista em sua casa?
(  ) Pai             (  ) Mãe              (  ) Irmãos             (  ) Todos             (  ) Apenas eu 

3.  Com que freqüência sua família realiza o culto familiar?
(  ) Nunca        (  ) Em torno de uma vez por mês           (  ) Duas a três vezes por mês 
(  ) Uma vez por semana              (  )Várias vezes na semana              (  ) Diariamente

4.  Quão freqüentemente você lê  a Bíblia?
(  ) Diariamente        (  ) Alguns dias na semana         (  ) Raramente         (  ) Não leio

5.  Quanto às questões morais, sua opinião é que a Bíblia:
(  ) Tem conselhos úteis, que ainda são válidos para o nosso tempo
(  ) Suas lições e conselhos não tem mais valor para o nosso tempo

6.  Na sua opinião, os Dez Mandamentos: 
(  ) Deveriam ser obedecidos somente pelos judeus
(  ) Devem ser obedecidos  também  por nós no presente
7.  Seus pais limitam o tipo de música que você pode ouvir?
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(  ) Nunca          (  ) Raramente           (  ) Algumas vezes             (  ) Freqüentemente

8.  Você tem o hábito de ouvir música “rock”?
(  ) Nunca        (  ) De vez em quando        (  ) Quase todos os dias       (  )Diariamente

9.  Seus pais limitam o tempo ou a programação que você pode ver na TV?
(  ) Nunca          (  ) Raramente          (  ) Algumas vezes            (  ) Freqüentemente

10.  Assinale o tipo de programas de TV que você gosta de assistir:
(  ) Jornalismo               (  ) Esportes                   (  ) Entrevistas                   (  ) Filmes
(  ) Programas de auditório                   (  ) Novelas                   (  ) Não assisto TV

11.  Quantas vezes, no último mês, você teve uma boa conversa com um dos seus
pais, que tenha durado 10 minutos ou mais?
(  ) Nunca      (  ) Uma vez      (  ) Duas vezes      (  ) Três vezes     (  ) Quatro ou mais 

12.  Seus pais costumam perguntar a você para aonde está indo ou com quem você
tem saído?
(  ) Nunca      (  ) Raramente      (  ) Algumas vezes      (  ) Muitas vezes     (  ) Sempre 

13.  Seus pais limitam o tempo para você estar fora de casa com seus amigos? 
(  ) Nunca           (  ) Raramente            (  ) Algumas vezes            (  ) Freqüentemente

14.  Quando você está precisando de uma orientação, você procura conselho dos:
        Pais: (  )Nunca  (  )Raramente   (  )Algumas vezes    (  )Muitas vezes   (  )Sempre 
    Irmãos: (  )Nunca  (  )Raramente   (  )Algumas vezes    (  )Muitas vezes   (  )Sempre
   Amigos: (  )Nunca  (  )Raramente   (  )Algumas vezes    (  )Muitas vezes   (  )Sempre
Professor: (  )Nunca  (  )Raramente   (  )Algumas vezes    (  )Muitas vezes   (  )Sempre
     Pastor: (  )Nunca  (  )Raramente   (  )Algumas vezes    (  )Muitas vezes   (  )Sempre

15.  As atividades que a igreja oferece aos jovens satisfazem suas necessidades? 
(  ) Sim                    (  ) Não                    (  ) São insuficientes

16.  Você recebe orientações sexuais principalmente de (enumere de 1 a 6 por ordem
de importância):
(  ) Livros e revistas                          (  ) Professores                          (  ) Televisão  
(  ) Amigos                                        (  ) Irmãos                                (  ) Pais

17.  Seus pais orientam e aconselham você sobre as questões sexuais?
(  ) Nunca          (  ) Raramente          (  ) Algumas vezes          (  ) Sempre que preciso
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18.  A orientação sexual oferecida pela igreja adventista aos jovens é:
(  ) Ótima                    (  ) Boa                   (  ) Regular                 (  ) Ruim                      
          (  ) Péssima                (  ) A orientação não existe

19.  Um casal de jovens cristãos que namoram ou são noivos:
(  ) Devem esperar até o casamento para manterem  relações sexuais
(  ) Se os namorados ou os noivos realmente se amam, não estarão pecando se
tiverem                   relações sexuais antes do casamento
(  ) Apenas os noivos não estarão pecando se tiverem relações sexuais antes do

casamento

20.  Ser virgem é nunca manter relações sexuais antes do casamento.  Para você, isto
é:
(  ) Perfeitamente normal                   
(  ) Normal, mas também constrangedor    
(  ) Um conceito ultrapassado; visto que o jovem adventista de hoje pode manter

relações sexuais antes do casamento

21.  Como adventista do sétimo dia, você já teve relação sexual com alguém?
(  ) Sim                   (  ) Não                

Espaço para observações: ............................................................................................



APÊNDICE C

TABELAS CORRESPONDENTES AOS GRÁFICOS

Tabela correspondente à figura 1.  Perfil da vida religiosa do entrevistado:

Teve relações sexuais
N                                  %

Não teve relações sexuais
N                                  %

CULTO FAMILIAR

Diariamente   47                              17   230                            18

Várias vezes por semana   20                                7   161                            13

Uma vez por semana   49                              18   269                            22

2 a 3 vezes por mês   55                              20   291                            23

1 vez por mês   14                                5     73                              6

Nunca   91                              33   219                            18

Total 276                            100 1243                          100

LEITURA DA BÍBLIA

Diariamente   55                              22   229                            22

Alguns dias na semana 105                              43   491                            47

Raramente   74                              30   287                            28

Não lê   12                                5     27                              3

Total 246                            100 1034                          100

FAMIL/ADVENTISTA

Todos   84                              37 475                              49
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Apenas eu   53                              23 118                              13

Total 137                            *60 593                            *62

* As porcentagens chegaram apenas a 60 % e 62 % porque foram excluídos
os itens pai, mãe e irmãos, que somados, preenchem os 40 % e 38 % restantes de
cada situação comparada.

Tabela correspondente à figura 2.  Influência da música “rock” na vida

sexual dos jovens:

Teve relações sexuais

N                                  %

Não teve relações sexuais

N                                  %

OUVEM “ROCK”

Diariamente   10                                4     28                              3

Quase todos os dias   20                                9     39                              3

De vez em quando   98                              38   321                            30

Nunca 127                              49   675                            64

Total 255                            100 1063                          100

CONTROLE DOS PAIS

Freqüentemente   18                                7   143                            14

Algumas vezes   50                              20   321                            31

Raramente   41                              17   191                            19

Nunca 137                              56   373                            36

Total 246                            100 1028                          100
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Tabela correspondente à figura 3.  Interesse dos pais em controlar o que os

filhos vêem na TV.  Comparação entre os jovens que tiveram relações sexuais e os

que não tiveram.

Teve relações sexuais
N                                  %

Não teve relações sexuais
N                                  %

CONTROLE DA TV

Freqüentemente   20                                8   121                            12  

Algumas vezes   42                              17   328                            32  

Raramente   42                              17   230                            22

Nunca 139                              58   345                            34

Total 243                            100 1024                          100

Tabela correspondente à figura 4.  Freqüência de diálogo dos pais com os

filhos, interesse em saber o lugar para onde os filhos se dirigem e com quem os filhos

saem, interesse dos pais em limitar o tempo para os filhos estarem ausentes de casa.

Comparação entre os jovens que tiveram relações sexuais e os que não tiveram.

Teve relações sexuais

N                                  %

Não teve relações sexuais

N                                  %

DIALOGAR

4 vezes por mês  74                               30   383                            37

3 vezes por mês  26                               11     92                              9

2 vezes por mês  29                               12   130                            13
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1 vez por mês  39                               16   204                            20 

Nunca  75                               31   215                            21

Total 243                            100 1024                          100

AMIGOS DO FILHO

Sempre 112                              46   627                            61

Muitas vezes   25                              10   105                            10

Algumas vezes   49                              21   150                            14

Raramente   33                              13     82                              8

Nunca   25                              10     70                              7

Total 244                            100 1034                          100

CONTROLAR SAÍDA

Freqüentemente   57                              23   377                            37

Algumas vezes   71                              29   371                            36

Raramente   43                              17   129                            13

Nunca   75                              31  151                             14

Total 246                            100 1028                          100

Tabela correspondente à figura 5.  Diversas fontes de orientação sexual dos

jovens:

Pais
N         %

Livr/Rev
N         %

Amigos
N         %

Professor
N         %

Televisão
N         %

Irmãos
N         %

1º   455   45   318   31 174     18 168     17 122     13   65       7

2º   113   11   199   19 240     24 195     20 124     13 131     15

3º     90     9   161   16 216     22 168     17 177     19 100     11



322

Pais
N         %

Livr/Rev
N         %

Amigos
N         %

Professor
N         %

Televisão
N         %

Irmãos
N         %

4º     79     8   128   12 187     19 197     20 155     17 133     15

5º   100   10   120   12 115     11 150     15 158     17 215     24

6º   170   17   102   10   62       6 102     11 197     21 247     28

Total 1007-100 1028-100 994   100 980   100 933   100 891   100

Tabela correspondente à figura 6.  Orientação sexual dos pais.  Comparação

entre os jovens que tiveram relações sexuais e os que não tiveram.

Teve relações sexuais

N                                  %

Não teve relações sexuais

N                                  %

Sempre   60                              25   433                            42

Algumas vezes   53                              22   256                            25

Raramente   51                              21   163                            16

Nunca   79                              32   174                            17

Total 243                            100 1026                          100
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Tabela correspondente à figura 7.  Pessoas a quem os jovens recorrem para

conselho:

Amigos
N            %

Pais
N            %

Irmãos
N            %

Pastor
N            %

Professor
N            %

Sempre   245      21   238      21     92        9     37        4     25        2

Muitas
vezes

  253      22   158      14   109      10     46        4     32        3

Algumas
vezes

  339      29   288      25   271      25   167      16    144     14

Raramente   183      16   215      18   242      23   271      25    250     24

Nunca   144      12   253      22   356      33   548      51    588     57

Total 1164    100 1152    100 1070    100 1069    100 1039    100

Tabela correspondente à figura 8.  Jovens que tiveram experiência sexual e

convicção a respeito da abstinência sexual pré-marital:

Teve relações sexuais
   N                                                     %

Devem esperar 201                                                    82

Namorados e noivos não precisam
esperar

  40                                                    17

Só noivos não precisam esperar    3                                                       1

Total 244                                                  100
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Tabela correspondente à figura 9.  Grau de concordância com o princípio

da abstinência sexual pré-marital.  Comparação da opinião de moças e rapazes:  

Moças
N                                  %

Rapazes
N                                  %

Devem esperar 662                              95 472                              84

Namorados e noivos não
precisam esperar

  28                                4   78                              14

Só noivos não 
precisam esperar

    4                                1     9                                2

Total 694                            100 559                            100

Tabela correspondente à figura 10.  Relação entre leitura da Bíblia e

concordância com abstinência sexual pré-marital:

Moças Rapazes

Devem
esperar

N                %

Não devem
esperar

N                %

Devem
esperar

N                %

Não devem
esperar

N                %

Diariamente 165             98   3                2   98            94    6               6

Alguns dias
na semana

306             94 17                6 226            86  32             14 

Raramente 168             94 11                6 132            76  39             24

Não Lê   19            95   1                5   11            55    9             45
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Tabela correspondente à figura 11.  Grau de aceitação do conceito da

virgindade por parte de moças e rapazes:

Moças

N                                  %

Rapazes

N                                  %

Perfeitamente normal 593                              86 367                              66

Normal/Constrangedor   83                              12 154                              28

Conceito ultrapassado   12                                2  33                                6

Total 688                            100 554                           100

Tabela correspondente à figura 12.  Envolvimento sexual pré-marital de

moças e rapazes:

Moças

N                                  %

Rapazes

N                                  %

Teve relações sexuais   75                              11 171                              30

Não teve relações sexuais 619                              89 390                              70

Total 694                            100 561                            100
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Tabela correspondente à figura 13.  Envolvimento sexual pré-marital por

idade:

Até 15 anos
N                       % 

16 a 20 anos
N                       %

A partir de 21
anos

N                       % 

Teve relações
sexuais

  60                   11  
 

  87                   17 103                   40

Não teve relações
sexuais

475                   89 415                   83 153                   60

Total 535                 100 502                 100 256                 100

Tabela correspondente à figura 14.  Relação entre grau de instrução e

relações sexuais pré-maritais:

1º Grau
   N                    % 

2º Grau
   N                    %

Superior
   N                    % 

Teve relações
sexuais

  35                   15 195                   20   41                   31

Não teve relações
sexuais

198                   85 771                   80   91                   69

Total 233                 100 966                 100 132                100
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Tabela correspondente à figura 15.  Grau de influência da Escola

Adventista no comportamento sexual dos jovens.  Condição de quem atualmente está

estudando.

Até 15 anos 16 a 20 anos A partir de 21 anos

Estuda

N         %

Não
estuda

N         %

Estuda

N         %

Não
estuda

N         %

Estuda

N         %

Não
estuda

N         %

Teve
relações
sexuais

  21     10   30     10     8       6   75     22    9      36   78     40

Não teve
relações
sexuais

195     90 258     90 123     94 263     78  16      64 116     60

Total 216   100 288   100 131   100 338   100  25    100 194   100
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Tabela correspondente à figura 16.  Grau de influência da Escola

Adventista no comportamento sexual dos jovens.  Condição de quem freqüentou a

escola no passado.

Até 15 anos 16 a 20 anos A partir de 21 anos

Estudou

N         %

Não
estudou

N         %

Estudou

N         %

Não
estudou

N         %

Estudou

N         %

Não
estudou

N         %

Teve
relações
sexuais

  27     14   20      9   27     12   53     24   49     43   46     36

Não teve
relações
sexuais

164     86 203     91 188     88 166     76   64     57   80     64

Total 191   100 223   100 215   100 219   100 113   100 126   100



BIBLIOGRAFIA

Agostinho  Del bien del matrimónio  (OSA, 12:40-133).

________.  The City of God  (NPNF, 2:1-511). 

________.  Del pecado original  (OSA, 6:388-459).

________.  On Lying  (NPNF, 3:457-477). 

________.  Sermons on Selected New-Testament Lessons  (NPNF, 6:237-545).

________.  Sobre la santa virgindad  (OSA, 12:138-227).

“AIDS Cresce Entre Usuários de Drogas”.  FSP, 17 de maio de 1996, 3-1.

Alencastro, Luiz F. de.  “Vida Privada e Ordem Privada no Império”.  Em HVPB, 2: 
11-94.

Algranti, Leila M.  “Famílias e Vida Doméstica”.  Em HVPB, 1:83-154.

Alighieri, Dante.  The Divine Comedy (GBWW, 21:1-157). 

________.  Paradise, Canto XXII.112 (GBWW, 21:139).

Allen, Ronald B.  “Etsem”.  TWOT, 2:290.  

Almeida, Maria H. T. de, e Luiz Weis.  “Carro-Zero e Pau-de-Arara: o Cotidiano da
Oposição de Classe Média ao Regime Militar”.  Em HVPB, 4:319-410.

Almeida, Wilson de.  “A Hora do Presente”.  SA, junho de 1996, 26-27.

Ameen, James.  “An Ideographic Analysis of Adolescents' Responses to Abstinence 
Education Messages”.  Tese de Mestrado em Artes, Faculty of California State 
University, Fullerton, novembro de 1995.

329



330

Analytical Greek Lexicon.  Nova Iorque: Harper & Brothers, s.d.

Aquino, Tomás de.  Do matrimónio.  Suma teológica.  Suplemento da terceira parte,
questões 41-68.  São Paulo: Linográfica Editora, 1960.

________.  Da Trindade.  Suma teológica.  Primeira parte, questões 27-43.  São
Paulo: Faculdade de Filosofia “Sedes Sapientiae”, 1962.

Ariès, Philippe, e Georges Duby, eds.  História da vida privada.  5 vols.  São Paulo:
Companhia das Letras, 1992.

Arndt, William F., e Wilbur Gingrich.  A Greek-English Lexicon of the New
Testament.  Chicago: The University of Chicago Press, 1979.

Atenágoras.  A Plea for the Christians (ANF, 2:123-148). 

Augusto, César, e Piska.  “Mentira que Virou Paixão”.  Em GP (São Paulo:
Promocional, s.d.

Bacchiocchi, Samuele.  The Marriage Covenant.  Berrien Springs, MI: Biblical 
Perspectives, 1994.

Bailey, Raymond.  Hermeneutics for Preaching.  Nashville, TN: Broadman Press, 
1993.

Baldwin, Joyce G.  Ageu, Zacarias, Malaquias.  Série Cultura Bíblica.  São Paulo: 
Mundo Cristão, 1972.

Bandeira, Catia.  “Jovens Transam Cada Vez Mais Cedo”.  ZH, 2 de setembro
de 1998, 4.

Barrett, Charles K.  “A Commentary on the First Epistle to the Corinthians”. 
Harper's New Testament Commentaries.  Nova Iorque: Harper & Row, 1968.

Barth, Karl.  Church Dogmatics.  Edinburgh: T. & T. Clark, 1960.  III/1, 2.

Bauer, Walter.  A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early
Christian Literature.  4ª ed., por William F. Arndt, e F. Wilbur Gingrich. 
Chicago: The University of Chicago Press, 1969.

Baumgärtel, Friedrich B.  “Sarx”.  TDNT, 7:105-108.



331

________.  “Soma”.  TDNT, 7:1.044-1.045.

Benda, Brent B., e Frederick A. DiBlasio.  “An Integration of Theory: Adolescent
Sexual Contacts”.  JYA 23 (1994): 403-420.

Benedicto, Marcos de.  “Namoro Bem-Comportado”.  RA, junho de 1993, 39.

Berkhof, Louis.  Systematic Theology.  Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1974.

Bernardet, Jean-Claude.  Trajetória crítica.  São Paulo: Polis, 1978.

Bernhardt, K. H.  “Hayah”.  TDOT, 3:369-375.

Bevilaqua, Clovis.  Direito da família.  São Paulo: Freitas Bastos, 1943.

Blake, Christopher.  “Como Fazer Amor”.  Moc, outubro de 1989, 6-7.

Bloom, Allan.  O declínio da cultura ocidental.  São Paulo: Best Seller, 1989.

Boletim Epidemiológico - Doenças Sexualmente Transmissíveis.  Ministério da
Saúde, Brasília, DF, Ano 2, Núm. 3 (junho-agosto de 1995), 11.

Bonhoeffer, Dietrich.  Ética.  São Leopoldo, RS: Sinodal, 1988.

Boruchovitch, Evely.  “Fatores Associados a Não-Utilização de Anticoncepcionais na
Adolescência”.  RSP 26 (dezembro de 1992): 437-443.

Botterweck, G. Johannes, e Helmer Ringgren, eds.  Theological Dictionary of the Old 
Testament.  6 vols. Traduzido por John T. Willis, Geofrey W. Bromiley e David
E. Greene.  Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1978.

Bratsiotis, N. P.  Basar.  TDOT, 2:317-332.

Brown, Raymond B.  “Comentário Sobre I Coríntios”.  Comentário Bíblico
Broadman.  10:337-463.  Rio de Janeiro: Junta de Educação Religiosa e
Publicações, 1987.

Bruce, Frederick F.  Commentary on the Book of the Acts.  New International 
Commentary on the New Testament. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 
1975.



332

Brueggemann, Walter.  “Of the Same Flesh an Bone”.  CBQ 32 (1970): 532-542.

Brunner, Emil.  The Divine Imperative.  Philadelphia, PA: Westminster Press, 1947.

Bryan, Janice W., e Florence W. Freed.  “Abortion Research: Attitudes, Sexual
Behavior, and Problems in a Community College Population”.  JYA 22 (1993):

1-
21.

Buber, Martin.  Eu e tu.  São Paulo: Cortez & Moraes, 1979.

Buerkel-Rothfuss, N. L., e Jeremiah. S. Strouse.  “Media Exposure and Perceptions
of

Sexual Behaviors: the Cultivation Hypothesis Moves to the Bedroom”. 
Manuscrito não publicado.  Universidade Central de Michigan, Mt. Pleasant,

MI.
Citado em Jeremiah S. Strouse, e Nancy L. Buerkel-Rothfuss.  “Media Exposure
and the Sexual Attitudes an Behaviors of College Students”.  JSET 13 (outono-
inverno de 1987): 50.

Burrow, J. W.  “Editor's Introduction”.  Em Charles Darwin.  The Origin of Species.
11-48.  Londres: Penguin Books, 1985.

Buttrick, George A., ed.  The Interpreter's Bible.  12 vols.  Nova Iorque:  Abingdon, 
1952.

________ ., ed.  The Interpreter's Dictionary of the Bible.  4 vols.  Nashville, NY:
Abingdon, 1962.

Cairns, Ian.  Word and Presence, a Commentary on the Book of Deuteronomy. 
International Theological Commentary.  Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1992.

Caligaris, Contardo.  “A Outra Face da Juventude dos Anos 90”.  FSP, 1 de outubro
de 1995, 5-4.

Callera, Gisela M.  Citada em “Primeiros Passos do Relacionamento Amoroso”.  Cr,
janeiro de 1996, 89.

Calvin, John.  Commentaries on The First Book of Moses Called Genesis. Vol. 2.
Grand Rapids, MI: Baker Book House,  1993. 



333

________.   As Institutas.  4 vols.  São Paulo: Casa Editora Presbiteriana, 1985.

Carioca, Julinho, et al.  “Banho de Chuveiro”.  Em A grande parada.  São Paulo:
Promocional, s.d.

Carvalho, Carlos J. de V., e Luiz F. A. de C. Menezes.  “Estudo Epidemiológico de
HIV em Menores Encaminhados ao Hospital Central da Funabem/RJ”.  JBM 56
(março de 1989): 79-83.

Cavalcante, Carlito, e Délcio Luiz.  “Tudo Fica Blue”.  Em FS.  São Paulo: Evento,
s.d.

Cazuza, e Frejat.  “Só as Mães São Felizes”.  Em RC.  São Paulo: Com a Corda
Toda, s.d.

Champlin, Russel N.  Novo Testamento interpretado.  6 vols. São Paulo: Milenium 
Distribuidora Cultural, 1985.

Childs, Brevard S.  The Book of Exodus.  A Critical, Theological Commentary.
Philadelphia, PA: The Westminster Press, 1974.

Civita, Victor, ed.  Os pensadores.  52 vols.  São Paulo: Editora Abril, 1973.

Clair, Barry St., & Bill Jones.  Dating, Going out in Style.  Wheaton, IL: Victor
Books, 1993.

Clapp, Steve, Sue Brownfield, e Julie Seibert.   A Christian View of Youth and
Sexuality.  Sidell, IL: C-4 Resources, 1981.

Clemente.  Stromata (ANF, 2:299-568).

Clines, David J. A., ed.,  Dictionary of Classical Hebrew.  Sheffield, Inglaterra:
Sheffield Academic Press, 1995.  Ver  9:v.

Código civil.  São Paulo: Saraiva, 1992.

Cole, R. Alan.  Êxodo, introdução e comentário.  Série Cultura Bíblica.  São Paulo: 
Vida Nova, 1990.

“Como Estudar a Bíblia”.  MA 4 (julho-agosto de 1996): 13-17.



334

Conzelmann, Hanz.  “1 Corinthians”.  Hermeneia - A Critical and Historical  
Commentary on the Bible.  Philadelphia, PA: Fortress  Press, 1975.

Corbin, Alain.  “A Relação Íntima ou os Prazeres da Troca”.  Em HVP, 4:503-561.

Costa, Maria T.  “AIDS Deixa 3 Mil Crianças Órfãs em Campinas”.  CP, 9 de
outubro

de 1996, Cidades-7.

Countryman, L. William.  Dirt Greed and Sex.  Philadelphia, PA: Fortress Press,
1990.

Craig, Clarence T.  “Exegesis of the First Epistle to the Corinthians”.  IB.  10:14-262.

________.  “Introduction to the Epistle to the Corinthians”.  IB.  10:3-13.

Craigie, Peter C.  “The Book of Deuteronomy”.  New International Commentary on 
the Old Testament.  Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1976.

“Cresce Número de Mães Adolescentes”.  ESP, 30 de outubro de 1990.  Citado em
RPH 38 (setembro-outubro de 1990): 46.

Croatto, J. Severino.  “La Alianza, Compromiso de Yave y Fidelidad de Israel”.  RB 2
(1981), 81-97.

Crockett, Lisa J., et al.  “Timing of First Sexual Intercourse: The Role of Social
Control, Social Learning, and Problem Behavior”.  JYA 25 (1996): 89-111.

Cross, F. L., ed.  The Oxford Dictionary of the Christian Church.  Oxford: Oxford 
University Press, 1978.

Cunha, Rodrigo V. da, Daniella Camargos, e Rachel Verano.  “Os Pais Estão 
Confusos”.  Ve, 26 de janeiro de 2000, 122-128.

Dana, H. E., e J. R. Mantey.  A Manual Greek Grammar of the New Testament. 
Nova Iorque: Macmillan, 1927.

Dantas, Edna, e Ivan Claudio.  “Toda Nudez Será Permitida”.  IÉ, 31 de julho de
1996, 76-82.

Darwin, Charles.  The Descent of Man  (GBWW, 49:253-600).



335

________.  The Origin of Species.  Londres: Penguin Books, 1985.

D'Aubigné, J. H. Merle.  História da reforma do décimo-sexto século.  São Paulo:
Casa Editora Presbiteriana, s.d.

Dawn, Marva J.  Sexual Character.  Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1993.

Degler, Carl N.  Nem preto nem branco.  Rio de Janeiro: Labor do Brasil, 1976.

Digão, Rodolfo, e Fred.  “Me Lambe”.  Em  15MR.  São Paulo: Imprima, s.d.

Dimenstein, Gilberto.  “A Gravidez dos Indefesos”.  FSP, 3 de maio de 1998, 3-8.

________.  “Sexualidade Precoce Leva AIDS aos Jovens”.  FSP, 3 de maio de 1998,
3-2.

________.  “1 Milhão de Jovens Engravidaram em 97”.  FSP, 3 de maio de 1998, 3-
4.
 
Dobson, James.  Life on the Edge.  Dallas, TX: Word Publishing, 1995.

________.  Preparing for Adolescence.  Santa Ana, CA: Vision House, 1978.

Dockery, David S.  Biblical Interpretation Then and Now.  Grand Rapids. MI: Baker 
Book House, 1992.

Dodd, Charles H.  Gospel and Law.  Cambridge, Inglaterra: The University Press,
1950.

Driver, Samuel R.  A Critical and Exegetical Commentary on Deuteronomy. 
International Critical Commentary.  Nova Iorque: Charles Scribner's Sons, 1916.

Dudley, Roger L., e V. Bailey Gillespie, eds.  Valuegenesis: Faith in Balance. 
Riverside, CA: La Sierra University Press, 1992.

Dumbrell, William J.  Covenant & Creation.  Exeter, Inglaterra: Paternoster Press, 
1984.

Durham, John I.  Exodus.  Word Biblical Commentary.  Waco, TX: Word Books,
1987.



336

Duval, Evelyn M.  Por que esperar hasta el matrimonio?  Buenos Aires:  Casa 
Bautista de Publicaciones, 1974.

Ebling, José C.  Namoro no escuro.  Santo André, SP: Casa Publicadora 
Brasileira, 1985.

Eichrodt, Walther.  Teologia del Antiguo Testamento.  2 vols.  Madri: Cristianidad, 
1975.

Epicuro.  “Antologia de Textos de Epicuro”.  Em Os pensadores, 5:21-28.

Erasmo.  “Elogio da Loucura”.  Em Os pensadores, 10:7-157.

Erlandsson, S.  “Zanah”.  TDOT, 4:99-104. 

“Erotismo Liberado Para Menores”.  Vj, 26 de julho de 1995, 86-92.

Even-Shoshan, Abraham, ed.  A New Concordance of the Bible.  Jerusalém: “Kiryat 
Sefer” Publishing House, 1990.

Favaretto, Celso.  Tropicália, alegoria, alegria.  São Paulo: Ateliê Editorial, 1995.

Fernandes, Florestan.  A integração do negro na sociedade de classes.  2 vols.  São
Paulo: Ática, 1978.

Ferreira, Aurélio B. de H.  Novo dicionário da língua portuguesa.  Rio de Janeiro: 
Editora Nova Fronteira, 1986.

Feucht, Oscar E., ed.  Sex and the Church.  Vol. 5.  Marriage and Family Research
Series.  St. Louis, MO: Concordia Publishing House, 1961. 

Figueiredo Filho, José G.  “A atualidade do problema do mal”.  Monografia para o 
concurso “Prêmio Lutero - 1984”, Associação Cemitério dos Protestantes, 
Pinheiros, São Paulo, 1984.

Fletcher, Joseph.  Moral Responsibility Situation Ethics at Work.  Philadelphia, PA: 
Westminster Press, 1967.

________.  Situation Ethics.  Philadelphia, PA: Westminster Press, 1966.



337

Foerster, Werner.  “Exousia”.  TDNT, 2:560-575.    

Fohrer, Georg.  Estruturas teológicas fundamentais do Antigo Testamento.  São 
Paulo: Edições Paulinas, 1982.

Fonseca, Cláudia.  “Ser Mulher, Mãe e Pobre”.  Em HMB, 510-553.

Foucault, Michel.  La voluntad de saber.  Vol. 1, Historia de la sexualidad.  Mexico, 
DF: Siglo Veintiuno, 1977.

Freedman, D. N., e B. E. Willoughby.  “Na’af”.  TDOT, 9:114.

Frei, Hans W.  The Eclipse of Biblical Narrative.  Chelsea, MI: Yale University
Press,

1974.

Fretheim, Terence E.  Exodus.  Interpretation.  Louisville, KY: John Knox Press,
1991.

Freud, Sigmund.  Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de 
Sigmund Freud.  24 vols.  Ed. bras.  Jayme Salomão.  Rio de Janeiro: Imago, 
1969.

Freyre, Gilberto.  Casa-Grande & Senzala.  Rio de Janeiro: Record, 1992.

Fruet, Maria S. B.  “Adolescência, sexualidade e AIDS”.  Dissertação de M.Ed.,
Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1995.

“Fui Longe Demais”.  SA, abril de 1995, 14-15.

Furlong, Monica.  “Sex Before Marriage”.  Em Sexuality and the Sacred.  Eds. 
James

B. Nelson, e Sandra P. Longfellow, 262-263.  Louisville, KY: Westminster,
1994, 262-263.

“Garota Treina com Boneca Para Ser Mãe”.  FSP, 3 de maio de 1998, 3-3.

Gaston, Jaqueline F. de, Larry Jensen, e Stan Weed.  “A Closer Look at Adolescent
Sexual Activity”.  JYA 24 (1995): 465-479.

________.  “Understanding Gender Differences in Adolescent Sexuality”.  Adol 31



338

(Primavera de 1996): 217-231.

Gehman, Henry S.  “El Pacto, Fundamento de la Iglesia Cristiana”.  VE (1959), 79-
95.

Geisler, Normam L.  Ética Cristã.  São Paulo: Vida Nova, 1991.

Giddens, Anthony.  A transformação da intimidade.  São Paulo: Editora da 
Universidade Estadual Paulista, 1993.

“O Glamour, a Miséria e os Riscos da Noite”.  Vv, novembro-dezembro de 1995, 16-
18.

Goldberg, Louis.  “Nevalah”, TWOT, 2:547.

Goldman, G., e Eric Stewart, versão de Dudu Falcão.  “Somente o Sol” (I’m Not in 
Love).  Em RC.  São Paulo: Com Toda Corda, s.d.

Gregório de Nissa.  On the Making of Man  (NPNF, 5:387-427). 

________.  On Virginity.  (NPNF, 5:343-371). 

Grenz, Stanley.  Sexual Ethics. Dallas, TX: Word Publishing, 1990.

Greydanus, Donald E., Helen D. Pratt, e Linda L. Dannison.  “Sexuality Education
Programs for Youth: Current State Affairs and Strategies for the Future.  JSET
21 (1995): 238-254.

Grosheide, F. W.  Commentary on the First Epistle to the Corinthians.  New 
International Commentary on the New Testament.  Grand Rapids, MI:

Eerdmans,
1974.

Gundry, Robert H.  Mark.  Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1993.

________.  Matthew.  Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1982.

Haenchen, Ernst.  The Acts of the Apostles.  Philadelphia, PA:  Westminster Press, 
1971.



339

Hall, Catherine.  “Sweet Home”.  Em HVP, 4:53-87.

Hamilton, Victor P.  The Book of Genesis, Chapters 1-17.  The New International
Commentary on the Old Testament.  Grand Rapids, MI:Eerdmans, 1990.

Hamburguer, Esther.  “Diluindo Fronteiras: a Televisão e as Novelas no Cotidiano”.
Em HVPB, 4: 439-488.

Hardy, Ellen, et al.  “Características Atuais Associadas à História de Aborto
Provocado”.  RSP 28  (janeiro de 1994): 82-85.

Häring, Bernhard.  A lei de Cristo.  3 vols.  São Paulo: Herder, 1961.

Harrelson, Walter.  The Ten Commandments and Human Rights.  Philadelphia, PA:
Fortress Press, 1980.

Harris, Monford.  “Pre-Marital Sexual Experience: A Covenantal Critique”.  Jud 19
(Primavera de 1970): 134-144.

Harris, R. Laird, ed.  Theological Wordbook of the Old Testament.  2 vols.  Chicago:
Moody Press, 1980.

Harrison, Everett F.  Interpreting Acts.  Grand Rapids, MI: Academie Books, 1986.

Harrison, Rolland K.  “Bones”.  IDB, 1:453.

Hasel, Gerhard F.  Interpretação bíblica hoje.  São Paulo: Insituto Adventista de 
Ensino, s.d.

Hatch, Edwin, e Henry A. Redpath.  A Concordance to the Septuagint, 5ª ed. Grand
Rapids, MI: Baker Book House, 1991.

Hauck, Friedrich, e Siegfried Schulz, “Porneia”.  TDNT, 6:579-595.

Haus, Cari.  “True Love Waits”.  LUH, Junho de 1995, 9.

Hayes, John H., e Carl R.  Holladay, Biblical Exegesis.  Atlanta, GA: John Knox
Press, 1987.

Hefele, Carl J.  Histoire des conciles. 11 vols., 22 tomos.  Paris: Letouzey et Ané,
1907.



340

Hegel, Georg F. W.  Science de la logique.  Paris: Aubier Montaigne, 1972.

Héring, Jean.  The First Epistle of Saint Paul to the Corinthias.  Londres:  Epworth
Press, 1969.

Hettlinger, Richard F.  Living with Sex.  Nova Iorque: Seabury Press, 1966.

Hirsch, Samson R., ed.  Genesis.  The Pentateuch.  Gateshead, Inglaterra: Judaica
Press, 1989.

Hobbes, Thomas.  “Leviatã”.  Em Os pensadores, 14:5-423.

Hodge, Charles.  Systematic Theology. Vol. 2.  Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1970.

Hopkins, Gary L., et al.  “AIDS and the Adventist Academy”.  AR, novembro, 12-15
(1516-1519).

Houaiss, Antônio, e Francisco de A. Barbosa, eds.  Enciclopédia barsa.  15 vols.  Rio
de Janeiro: Encyclopaedia Britannica do Brasil, 1986.

Houaiss, Antônio, ed.  Enciclopédia mirador internacional.  20 vols.  São Paulo:
Companhia Melhoramentos, 1982.

Huerta-Franco, Raquel, Jorge Días de León, e Juan Manuel Malacara.  “Knowledge
an Attitudes Toward Sexuality in Adolescents an their Association with the
Family an Other Factors”.  Adol 31 (1996): 179-191.

Hugenberger, Gordon P.  Marriage as a Covenant.  Leiden, Holanda: E. J. Brill, 
1994.

Hulme, William E.  Building a Christian Marriage.  Minneapolis, MN: Augsburg 
Publishing House, 1965.

Hunt, Lynn.  “Revolução Francesa e Vida Privada”.  Em HVP, 4:21-51.

Huss, John.  “On Simony”.  The Library of Christian Classics.  Philadelphia, PA: The
Westminster Press, 1953.  14:196-278.

Hutchins, Robert M., ed.  Great Books of the Western World. 54 vols. Chicago:
Encyclopaedia Britannica, 1952.



341

Hyatt, J. Philip.  Exodus.  New Century Bible Commentary.  Grand Rapids, MI:
Eerdmans, 1983.

“Imitação da TV Leva Crianças ao Sexo”.  FSP, 3 de maio de 1998, 3-3.

Irineu.  Against Heresies (ANF, 1:309-567).  

Isberner, Fred, et a.  Sex Education in a Church Setting.  Carbondale and
Edwardsville, IL: Southern Illinois Press, 1987.

Jacob, Edmond.  Theology of the Old Testament.  Nova Iorque: Harper & Brothers
Publishers, 1958.

Jensen, Joseph.  “Does Porneia Mean Fornication?  A Critique of Bruce Malina”. VT
20 (1978): 161-184.

Jerônimo.  Against Jovinianus I.49 (NPNF, 6:385-386).

“Jovens Temem Primeira Transa, Rejeitam Aborto, Mas Não Evitam Gravidez”.
FSP, 1 de abril de 1996, 5/1-4.

Justino. The First Apology (ANF, 1:159-187).  

________.  Justin's Hortatory Address to the Greeks (ANF, 1:273-289). 

Kant, Emanuel.  “Fundamentação da metafísica dos costumes”.  Em Os pensadores, 
25:195-256.

Keane, Philip S.  Sexual Morality.  Nova Iorque: Paulist Press, 1977.

Keil, Charles F., e Franz Delitzsch.  Biblical Commentary on the Old Testament.  26
vols.  The Pentateuch.  Grand Rapids, MI: Eerdmans, s.d.

Kemp, Jaime.  Namoro, noivado casamento e sexo.  São Paulo: Sepal, s.d.

Kerr, Guilherme.  Gramática elementar da língua hebraica.  Philadelphia, PA:
Jewish

Publication Society, 1948.

Kidner, Derek.  Gênesis.  Série cultura bíblica.  São Paulo: Vida Nova, 1991.



342

Kierkegaard, Soren.  O conceito de angústia.  São Paulo: Hemus, 1968.

King, Bruce M., Linda S. Parisi, e Katherine R. O’Dwyer.  “College Sexuality
Education Promotes Future Discussions About Sexualiy Between Former
Students and Their Children”.  JSET 19 (1993): 285-293.

Kittel, Gerhard, e Gerhard Friedrich, eds.  Theological Dictionary of the New
Testament.  10 vols.  Traduzido por Geoffrey Bromiley.  Grand Rapids, MI:
Eerdmans, 1964-1976.

Kirby, Scott.  Dating, Guidelines from the Bible.  Grand Rapids, MI: Baker Book
House, 1995.

Klotzel, Daniel, et al.  “Anticoncepcionais: Abra o Jogo Com Seus Filhos”.  Cr,
outubro de 1997, 97-98.

Koehler, Ludwig, e Walter Baumgartner.  The Hebrew and Aramaic Lexicon of the
Old Testament.  Leiden, Holanda: E. J. Brill, 1996.

Koranteng-Pipim, Samuel.  Receiving the Word.  Berrien Springs, MI: Berean Books,
1996.

Kranz, Bell, e Silvia Ruiz.  “Com a Cara e a Coragem Contra a Aids”.  FSP, 24 de
novembro de 1997, 6-4.

Krausche, Valter.  Música popular brasileira.  São Paulo: Brasiliense, 1983.

Kubo, Sakae.  Theology & Ethics of Sex.  Nashville, TN: Review and Herald, 1980.

Kuschnaroff, Tuba M., et al.  “Como Diagnosticar e Tratar Síndrome de 
Imunodeficiência Adquirida”.  RBM 51 (dezembro-janeiro de 1995): 253-256.

Kyman, Wendy.  “The First Step: Sexuality Education for Parents”.  JSET 21 (1995):
153-157.

Lancellotti, Angelo.  Comentário ao Evangelho de São Mateus. Petrópolis, RJ:
Vozes, 1980.

Latourette, Kenneth S.  História del cristianismo.  Vol. 2.  El Paso, TX: Casa
Bautista de Publicaciones, s.d.



343

Lawler, Ronald, Joseph Boyle, e William E. May.  Catholic Sexual Ethics.
Huntington, WV: Our Sunday Visitor, 1985.

Lenski, R. C. H.  The Interpretation of St. Paul's First and Second Epistles to the
Corinthians.  Minneapolis, MN: Augsburg Publishing House, 1963.

Leo, John.  “Learning to Say No”.  USNWR  (junho de 1994), 24.

Leupold H. C.  Exposition on Genesis.  2 vols.  Grand Rapids, MI: Baker Book
House, 1950.

Lewis, Clive S.  Cristianismo puro e simples.  São Paulo: Aliança Bíblica
Universitária

do Brasil, 1985.

Lickona, Thomas.  Educating for Character.  Nova Iorque: Bantam Books, 1991.

Lima, Carmen L. D. C., et al.  “Violência e Prostituição na Infância e Adolescência”.
Leop 57 (Agosto de 1994): 84-104.

Locke, João.  “Carta acerca da tolerância”. Em Os pensadores, 18:7-35.

López A., Eduardo.  Ética sexual.  São Paulo: Edições Paulinas, 1991.

Lopez, Félix G.  O Deuteronômio.  São Paulo: Edições Paulinas, 1992.

Lutero, Martinho.  “Juicio sobre los votos monásticos”.  Vol. 3.  Obras de Martin
Lutero.  Buenos Aires: Editorial Paidós, 1974.

________.  Pelo Evangelho de Cristo.  Porto Alegre, RS: Concórdia Editora; São
Leopoldo, RS: Editora Sinodal, 1984.

________.  “Sermón acerca del estado matrimonial”.  Vol. 3.  Obras de Martín
Lutero.  Buenos Aires: Editorial Paidós, 1974.

Mace, David R.  The Christian Response to the Sexual Revolution.  Nashville, NY:
Abingdon, 1970.

Machado, Lourival G.  “Nota de Lourival Gomes Machado”.  Em  “Do contrato 
social”.  Em Os pensadores.  24:151.



344

Maia Filho, Nelson L., et al.  “Gravidez Entre Adolescentes Precoces: um Evitável
Problema Social”.  JBG 104 (outubro de 1994): 363-367.

Malina, Bruce.  “Does Porneia Mean Fornication?”.  VT 14 (1972): 10-17.

Maluf, Marina, e Maria L. Mott.  “Recônditos do Mundo Feminino”.  Em HVPB,
3:367-422.

Manieri, Maurício.  “Bem-Querer”.  Em 15MR.  São Paulo: Imprima, s.d.

Manley, G. T.  The Book of the Law.  Londres: The Tyndale Press, 1957.

Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia.  Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira,
1996.

Marchiori, Edson et al.  “Aspectos Epidemiológicos do Sarcoma de Kaposi na
Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - Estudo de 189 Casos”, ABM 69 
(junho de 1995): 315

Marcuse, Herbert.  Eros e civilização.  Rio de Janeiro: Zahar, 1972. 

Marini, Wilson.  “Desligar a Televisão”.  CP, 2 de junho de 1996, 3.

Marshal, I. Howard.  Atos, introdução e comentário.  Série cultura bíblica.  São
Paulo: Mundo Cristão, 1985.

Mast, Coleen K.  Sex Respect: the Option for the True Sexual Freedom.  Bradley, IL:
Sex Respect, 1990.

Masters, John.  “Warning: Sex May Be Hazardous to your Health”.  Ls, janeiro de
1993, 17-18.

Mateos, Juan, e Fernando Camacho.  El Evangelio de Mateo.  Madri, Ediciones
Cristiandad, 1981.

Maurer, B. A.  The Ten Commandments Will Not Budge.  Saint Louis, MS: Concordia
Publishing House, 1951.

Mayes, Andrew D. H.  Deuteronomy.  New Century Bible Commentary.  Grand
Rapids, MI: Eerdmans, 1981.



345

Mazat, Alberta.  “Red Flag Dating”.  Ls, agosto de 1995, 4-9.

McCarthy, Dennis J.  Treaty and Covenant.  Roma: Pontifical Biblical Institute,
1963.

McDannald, A. H., ed.  Encyclopedia Americana.  Nova Iorque: Americana
Corporation, 1948.

McDowell, Josh.  Os adolescentes falam.  São Paulo: Candeia, 1995.

________.  How to Help Your Child Say “NO” to Sexual Pressure.  Dallas, TX:
Word

Publishing; 1987.

________.  Mitos de la educación sexual.  Barcelona: Editorial Clie, 1992. 

________.  Por que esperar?   Miami, FL: Unilit, 1990.

McDowell, Josh, e Norm Wakefield.  A diferença que o pai faz.  São Paulo: Candeia,
1995.

Mcgregor, G. H. C.  “Pollutions of Idols”.  IB, 9:23-352.

McMillan, Len.  “Sex: The Teen’s Dilemma”.  Ls, agosto de 1995, 3.

Medeiros, Paulo de T. C.  A aventura da jovem guarda.  São Paulo: Brasiliense,
1984.

Melashenco, E. Lonnie, e Timothy E. Crosby.  Sex the Myth and the Magic.  Boise,
ID: Pacific Press Publishing Association, 1993.

Mendes, Paulo.  Noções de hebraico bíblico. São Paulo: Vida Nova, 1986.

Mendonça, Inês P., e Marcelo Hargreaves, eds.  Almanaque abril 1996.  São Paulo:
Abril, 1996.

Menezes, Paulo R. A. de.  “Heranças de 68 - Cinema e Sexualidade”.  TS 10 (outubro
de 1998): 51-62.

Menninger, Karl.  O pecado de nossa época.  Rio de Janeiro: Livraria José Olympio,
1975.



346

Metz, Donald S.  “I Corinthians”.  Beacon Bible Commentary.  Kansas City, MS:
Beacon Hill Press, 1968.

Milton, John P.  God's Covenant of Blessing.  Rock Island, IL: Augustana Press,
1961.

Mohana, João.  A vida sexual dos solteiros e casados.  São Paulo: Edições Loyola,
1994. 

Monteiro, Denise L. M., e Alfredo de A. Cunha.  “Avaliação da Freqüência da
Gravidez na Adolescência!”  JBG 104  (janeiro-fevereiro de 1994): 23-25.

Moore, Susan, e Doreen Rosenthal.  “The Social Context of Adolescent Sexuality:
Safe Sex Implications”.  JA 15 (1992): 415-435.

Morais, Manuel.  “Intuicionismo”.  Logos - Enciclopédia luso-brasileira de filosofia.
Eds.  Roque Cabral, et al.  Lisboa: Editorial Verbo, 1992.  2:1.486.

Morgan, G. Campbell.  The Gospel According to Matthew.  Nova Iorque: Fleming H.
Revel Company, 1929.

Morris, Henry M.  The Genesis Record.  Grand Rapids, MI: Baker Book House,
1977.

________.  The Troubled Waters of Evolution.  San Diego, CA: Creation-Life
Publishers, 1974.

________.  The Twilight of Evolution.  Philadelphia, PA: Presbyterian and Reformed
Publishing Co., 1967.

Morris, Leon.  The Gospel According to Matthew.  Grand Rapids, MI: Eerdmans,
1992.

________, I Coríntios, introdução e comentário.  Série Cultura Bíblica.  São Paulo:
Vida Nova, 1986.

Motta, Magda L., e João L. P. Silva.  “Gravidez na Adolescência: Influência da Idade 
Materna e da Idade Ginecológica Sobre os Resultados Obstétricos”.  RBGO 6
(agosto de 1995): 237-242.



347

Mounce, William D.  Basics of Biblical Greek.  Grand Rapids, MI: Zondervan, 1993.

Muram, David, et al.  “Teenage Pregnancy: Dating and Sexual Attitudes”.  JSET 18
(1992): 264-276.

Murray, John.  The Epistle to the Romans.  New International Commentary on the
New Testament.  Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1975.

Nichol., Francis D., ed.  Seventh-day Adventist Bible Commentary.  Ed. Rev.  7 vols.  
Washington DC: Review and Herald, 1976-1980.

Nicole, P.  A Revolução Francesa.  Mira-Sintra, Portugal: Publicações Europa-
América, 1975.

Niebuhr, Reinhold.  Moral Man and Immoral Society.  Nova Iorque: Charles
Scribner's Sons, 1948.

Niehaus, Jeffrey J.  God at Sinai.  Grand Rapids, MI: Zondervan, 1995.

Nietzsche, Friedrich W.  Assim falava Zaratustra.  São Paulo: Hemus Livraria, s.d.

________.  Ecce-Homo.  São Paulo: Edições e Publicações Brasil, s.d.

Nisto Cremos.  Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 1989.

Novais, Fernando A., ed.  História da vida privada no Brasil.  4 vols.  São Paulo: 
Companhia das Letras, 1997.

Oberholtzer, Thomas K.  “An Analysis of Premarital Purity in the Song of Songs”. 
Tese de Mestrado em Teologia, Faculty of Western Conservative Baptist
Seminary, Portland, Oregon, abril, 1981.

Ockham, Guilherme de.  “Um Universal é um Objeto Pensado”.  Em Os pensadores,  
8:339-404.

Oliveira Jr., Marcos.  “Por Que Não”.  RA, abril de 1995, 38.

Oliveira, Siro D.  “Você Acha que as Novelas Prejudicam a Formação das Crianças?” 
IÉ, 4 de junho de 1997, 59.

Oliveira, Sueli F. de.  “As Doenças do Sexo”.  SA, setembro de 1995, 10-12.



348

Orígenes.  Origen de Principiis   (ANF, 4:239-382). 

Orr, William F., e James A. Walther.  I Corinthians.  Anchor Bible.  Vol 32.  Garden
City, NY: Doubleday, 1976.

Padovani, Umberto, e Luís Castagnola.  História da filosofia.  São Paulo:
Melhoramentos, 1984.

Paglia, Camile.  Personas sexuais.  São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

“País Lidera Prostituição Infantil na América Latina”.  ESP, 2 de setembro de 1993,
20.

Palau, Luis.  Sexo y juventud.  Miami, FL: Unilit, 1990.

Palmer, Paul F.  “Christian Marriage: Contract or Covenant”.  ThS 33 (dezembro de
1972): 617-665.

Park, J. Edgar.  “Exposition of the Book of Exodus”.  IB, 1:849-1099. 

Partridge, P. H.  “Freedom”.  EP, 3:221-225.

Patte, Daniel.  The Gospel According to Matthew.  Philadelphia, PA: Fortress Press,
1987.

Pedersen,  J.  Israel, its Life and Culture.  Vol. 1.  Copenhagen: Branner og Korch,
1959.

Pereira, Isidro.  Dicionário grego-português e português-grego.  Porto, Portugal:
Livraria Apostolado da Imprensa, 1957.

Perschbacher, Wesley P., ed.  The New Analytical Greek Lexicon.  Peabody, MA:
Hendrickson Publishers, 1992.

Peters, Melvin K. H.  “Septuagint”.  Anchor Bible Dictionary.  Nova Iorque:
Doubleday. 1992.  5:1.093-1.104. 

Pfeiffer, Charles F. e Everett F. Harrison, eds. The Wycliffe Bible Commentary.
Chicago: Moody Press, 1968.



349

Plato, Gorgias (GBWW, 7:252-294). 

________.  Laws (GBWW, 7:640-799).

________.  Phaedrus (GBWW, 7:115-141).

Pope, R. Martin.  “Liberty”.  ERE, 7:907-911.

Poppen, Paul J.  “Gender and Patterns of Sexual Risk Taking in College Students”. 
SR 32 (1995): 545-555.

Porfírio, [Livro III].  Citado em Eusébio de Cesaréia, Historia eclesiástica, 306-308. 
Buenos Aires: Editorial Nova, s.d.

Post, Andaina.  “A Família e o Indivíduo”.  Em HPV, 5:91-94.

Powers, Beaumont W.  Marriage and Divorce The New Testament Teaching.
Petersham, Australia: Jordan Books, 1987.

Preisker, Herbert.  “Etos”.  TDNT, 2:372-373.

“Primeiros Passos do Relacionamento Amoroso”. Cr, janeiro de 1996, 89-90.

Prior, David.  “A Mensagem de 1 Coríntios”.  A Bíblia fala hoje.  São Paulo: Aliança
Bíblica Universitária do Brasil, 1993.

Priore, Mary Del, ed.  História das mulheres no Brasil.  São Paulo: Contexto, 1997.

Prost, Antoine.  “A Família e o Indivíduo”.  Em HPV, 5:61-113.

Queiroz, Maria I. P. de.  “Carnaval Brasileiro: da Origem Européia ao Símbolo 
Nacional”.  CC 39 (agosto de 1987): 717-729.

Quell, Gottfried.  “Agape”.  TDNT, 1:21-35.

Quevedo, Silvia.  “AIDS Cresce Entre Usuários de Drogas”.  FSP, 17 de maio de
1996, 3-1.

Rad, Gerhard von.  Deuteronomy.  Philadelphia, PA: Westminster Press, 1966.

________.  Teologia do Antigo Testamento.  2 vols.  São Paulo: Associação de



350

Seminários Teológicos Evangélicos, 1974. 

Ranke-Heinemann, Uta.  Eunucos pelo reino de Deus.  Rio de Janeiro: Editora Rosa
dos Tempos, 1996.

Reale, Giovanni, e Dario Antiseri, História da filosofia. 3 vols.  São Paulo: Paulus,
1990.

Reich, Wilhelm.  A revolução sexual.  Rio de Janeiro: Zahar, 1977.

Reifler, H. Ulrich.  A ética dos Dez Mandamentos.  São Paulo: Vida Nova, 1992.

Reisser, Paul C.  Sex and Singles.  Colorado Springs, CO: Focus on the Family, 1993.

Rezende, André.  “Quem Produz Monstros?”  FSP, 9 de abril de 1996, 1-2.

Rios-Gonçalves, Adelírio J.  “Mudanças dos Padrões Epidemiológicos e Clínicos das
Doenças Infecciosas nos Últimos 35 Anos”.  ABM 69 (janeiro de 1995): 3-10.

Rosenthal, Doreen, e Rachel Peart.  “The Rules of the Game: Teenagers
Communicating About Sex”.  JA 19 (1996): 321-332.

Rosenthal, Susan L., Lisa M. Lewis, e Sheila S. Cohen.  “Issues Related to the Sexual
Decision-Making of Inner-City Adolescent Girls”.  Adol 31 (Outono de
1996): 731-739.

Rossof, Jeannie I.  “Helping Teenagers Avoid Negative Consequences of Sexual
Activity”. USAT, maio de 1996, 33-35.

Ritter, Orlando R.  Estudos em ciência e religião. 2 vols.  São Paulo: Instituto
Adventista de Ensino, 1978.

Roberts, Alexander, e James Donaldson, eds.  The Ante-Nicene Fathers.  10 vols.
Grand Rapids, MI: Eerdmans, s.d.

Robertson, Archibald T.  Word Pictures of the New Testament.  6 vols.  Grand
Rapids,

MI: Baker Book House, 1931.

Robinson, John  A. T.  Um Deus diferente.  Lisboa: Livraria Morais, 1967.



351

Rousseau, Jean-Jacques.  “Do Contrato Social”.  Em Os pensadores, 24:7-151.

________.  “Discurso Sobre a Desigualdade”.  Os pensadores, 24:207-326.

Saborit, Ignasi T.  Religiosidade na Revolução Francesa.  Rio de Janeiro: Imago,

1989.

Sailhamer, John A.  The Pentateuch as Narrative.  Grand Rapids, MI: Zondervan,
1992.

Seilhamer, Frank H.  And God Spoke... Lima, OH: C.S.S. Publishing, 1972.

Salvador, Joaquim.  “Alianças e Aliança no Antigo Testamento”.  Revista de Cultura
Bíblica 6  (1970): 7-27.

Santos, Laymert G. dos.  “A Outra Face da Juventude dos Anos 90”.  FSP, 1 de
outubro de 1995, 5-5.

Sarna, Nahum M. Êxodus.  The JPS Torah Commentary.  Vol. 2.  Nova Iorque: The
Jewish Publication Society, 1989. 

________,  Genesis.  The JPS Torah Commentary.  Nova Iorque: The Jewish
Publication Society, 1989. 

Sartre, Jean-Paul.  “O Existencialismo é um Humanismo”.  Em Os pensadores, 45:7-
38.

________.  O ser e o nada.  Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.

Sayão, Rosely.  Liberte-se em Vez de Culpar a Sua Mãe”.  FSP, 10 de junho de 1996,
5-3.

Schaeffer, Francis A. Genesis in Space and Time.  Downers Grove, IL: InterVarsity
Press, 1972.

________.  O Deus que intervém.  Brasília: Refúgio, 1985.

Schaff, Philip.  History of the Christian Church.  8 vols.  Grand Rapids, MI:
Eerdmans, 1974.

Schaff, Philip, e Henry Wace, eds.  Nicene and Post-Nicene Fathers.  14 vols.  Grand



352

Rapids, MI: Eerdmans, s.d.

Schillebeeckx, Edward.  O matrimônio.  Petrópolis, RJ: Vozes, 1969.

Schmidt, Ivan., ed.  “O casamento Já Era?”  Moc, outubro de 1971, 6-7.

Schroeder, H. J.  Canons e Decrees of the Council of Trent.  St. Louis, MO: B.
Herder Book Co., 1960.

Schultz, Samuel J.  Deuteronomy, the Gospel of Love.  Chicago: Moody Press, 1971.

Schwantes, Cláudia B.  “Casalzinho Grávido”.  SA, junho de 1995, 15.

Scott, Jack B.  “Elohim”.  TWOT, 1:41-45.

Sevcenko, Nicolau.  “A Capital Irradiante: Técnica, Ritmos e Ritos do Rio”.  Em 
HVPB, 3: 513-620.

________.  “O Prelúdio Republicano, Astúcias da Ordem e Ilusões do Progresso”. 
Em HVPB, 3: 6-48.

Seventh-day Adventist Bible Dictionary.  Ed. rev.  Editada por Siegfried H. Horn. 
Washington, DC: Review and Herald, 1979.   

Seventh-day Adventist YEARBOOK 1997.  Hagerstown, MD: Review and Herald,
1997.

Shapiro, Joseph P.  “Teenage Sex: Just Say ‘Wait’”.  USNWR, julho de 1993, 56-59.

Shelton, Charles M.  Adolescent Spirituality.  Nova Iorque: Crossroad, 1995.

Short, Ray E.  Sex, Love, or Infatuation.  Minneapolis, MN: Augsburg Fortress, 1990.

Sichel, Edith.  O Renascimento.  Rio de Janeiro: Zahar, 1972.

Sidey, Ken.  “The Magic Word”.  ChrT, 13 de janeiro de 1992, 14-15.

Silva, Airton J. da.  “De Canaã a Corinto: o sexo explorado”.  Em A prostituição em
debate.  São Paulo: Edições Paulinas, 1982.



353

Silva, Luiza de A., ed.  Almanaque abril 98.  São Paulo: Editora Abril, 1998.

Siqueira, Reinaldo W.  “The Presence of the Covenant Motif in Amos 1:2-2:16”.  Ph.
D. dissertation, Andrews University, Berrien Springs, Michigan, 1996.

Skinner, John.  A Critical and Exegetical Commentary on Genesis.  The International
Critical Commentary.  Nova Iorque: Charles Scribner's Sons, 1910.

Small, Dwight H.  Design for Christian Marriage.  Old Tappan, NJ: Spire Books,
1971.

Small, Stephen A., Susan B. Silverberg, e Donell Kerns.  “Adolescents’ Perceptions
of the Costs e Benefits of Engaging in Health-Compromising Behaviors”.  
JYA 22 (1993): 73-87.

Smedes, Lewis B.  Mere Morality.  Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1994.

________.  Sex for Christians. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1994.

Smick, Elmer B.  Berith.  TWOT, 1:128-130.

Smith, A. E. Wilder.  Man's Origin, Man's Destiny.  Wheaton, IL: Harold Shaw
Publishers, 1974.

Smith, Ralph L.  Micah-Malachi.  Word Biblical Commentary.  Waco, TX: Word
Books, 1984.

Soares, Zenaide B. R.  “O Fascínio do Cinema e seu Papel nas Mudanças de
Comportamento”.  RUGCCLA 3 (19-28 de junho de 1998): 19-27.

Soboul, Albert.  A Revolução Francesa.  Rio de Janeiro: Zahar, 1964.

Sobreiro, Bernardo P., et al.  “Recém-Nascidos de Mães Adolescentes: um Estudo
Comparativo Entre Estratos de Renda Familiar”.  JBG 102 (novembro-dezembro
de 1992): 451-455.

Soderlund, Sven K.  “Septuagint”.  The International Standard Bible Encyclopedia, 
4:400-409.

Somme, Frode.  “Is Premarital Sex Condemned in the Bible?”  Uma monografia para 
o curso de “Ética Cristã Pessoal”, Seventh-day Adventist Theological Seminary 



354

of Andrews University, Berrien Springs, Michigan, United States of America, 
maio de 1993.

Souza, César V. de.  “Relacionamento Sexual Antes do Casamento”.  RA, julho de
1993, 38-39.

Stafford, Tim.  The Sexual Christian.  Wheaton, IL: Victor Books, 1989.

________.  Vale a pena esperar.  Deerfield, FL: Vida, 1995.

Stauffer, Ethelbert.  “Agape”.  TDNT, 1:35-55.

Stewart, Rod.  “Tonight’s the Night”.  Letras traduzidas, 8 de junho de 1998, 6. 

Stiegemeier, Werno.  “Conceituação da Sexualidade - Exemplificadas no Modelo
Temático das Relações Prematrimoniais”.  Monografia Para a Cadeira de
Sistemática, Faculdade de Teologia da Igreja Evangélica
de Confissão Luterana no Brasil, São Leopoldo, Brasil, março de 1977. 

Stone, Bob, e Bob Palmer.  The Dating Dilema. Grand Rapids, MI: Baker 
Book House, 1995.

Stott, John.  The Spirit, The Church and the World. Downers Grove, IL:  InterVarsity
Press, 1990.

Strouse, Jeremiah S., Nancy L. Buerkel-Rothfuss.  “Media Exposure and the Sexual
Attitudes an Behaviors of College Students”.  JSET 13 (outono-inverno de 
1987): 43-51.

Tapia, Andrés.  “Abstinence: the Radical Choice for Sex Ed”.  ChrT, 8 de fevereiro
de 1993, 24-29.

Teixeira, Alfredo B.  Dogmática evangélica.  São Paulo: Livraria e Editora Pendão
Real, 1986.

Tenney, Merril C., ed.  The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible.  5 vols. 
Grand Rapids, MI: 1977.

Thielike, Helmut.  The Ethics of Sex.  Nova Iorque: Harper & Row, 1964.

Thompson, John A.  Deuteronômio, introdução e comentário.  Série cultura bíblica.



355

São Paulo: Vida Nova, 1985.

Tillich, Paul.  A era protestante.  São Paulo: Ciências da Religião, 1992.

________.  Teologia sistemática.  São Paulo: Edições Paulinas; São Leopoldo, RS:
Editora Sinodal, 1984.

Timm, Alberto R.  “History of Inspiration in the Seventh-day Adventist Church”. 
Monografia para o Seminário “Adventist Theological Society at Silver Spring,
Maryland, 19 de novembro, 1993”, Seventh-day Adventist Theological Seminary
Andrews University, Berrien Springs, MI, novembro, 1993.

Timms, Duncan.  “Teenage Mothers and the Adult Mental Health of their Sons:
Evidence from a Stockholm Cohort”.  JA 19 (1996): 545-556.

Tinkle, William J.  “Immorality in Natural Selection”.  Em Scientific Studies in
Special

Creation, ed. Walter E. Lammerts, 229-233.  Grand Rapids, MI: Baker Book
House, 1971.

Tocqueville, Alexis de.  O Antigo Regime e a Revolução.  Brasília, DF: Editora
Universidade de Brasília, 1982.

Tregelles, Samuel P., ed.  Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon to the Old
Testament.  Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1982.

Trutza, P.  “Marriage”.  The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible. 
1975.  4:92-102.

“TV é a Maior Fonte de Aprendizado”.  ESP, 11 de julho de 1996, G6.

Udry, J. R., et al.  “Biosocial Foundations for Adolescent Female Sexuality”.
Demography 23 (2): 217-228. Citado em Lisa J. Crockett, et al,  “Timing of
First Sexual Intercourse: The Role of Social Control, Social Learning, and
Problem Behavior”.  JYA 25 (1996): 91.

________.  “Serum Androgenic Hormones Motivates Sexual Behavior in
Adolescent Boys”.  Fertil. Steril. 434 (1), (1985): 90-94.  Citado em Lisa J.
Crockett, et al.  “Timing of First Sexual Intercourse: The Role of Social Control,
Social Learning, and Problem Behavior”.  JYA 25 (1996): 91.



356

Vainfas, Ronaldo.  “Moralidades Brasílicas: Deleites Sexuais e Linguagem Erótica na
Sociedade Escravista”.  Em HVPB, 1:221-274.

________.  Trópico dos pecados.  Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997.

Valério, Ciça.  “Aborto”.  ESP, 15 de agosto de 1996, G-4, 5.

________.  “Passe a Limpo Suas Dúvidas Sobre Sexo”.  ESP, 11 de julho de
1996, G-7.

Valladares, Ricardo.  “Tela Condenada”.  Vj, 10 de setembro de 1997, 134-136.

Vawter, Bruce.  On Genesis.  Garden City, NY: Doubleday & Company, 1977.

Veloso, Mario.  Conversando com Deus.  Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira,
1997.

________.  Cristianismo y revolucion.  Lima, Perú: Ediciones Theológica
Universidade Union Incaica, 1985. 

________.  O homem uma pessoa vivente.  São Paulo: Instituto Adventista de Ensino,
1981.

________.  Livre para amar.  Santo André, SP: Casa Publicadora Brasileira, 1984.

Venâncio, Renato P.  “Maternidade Negada”.  Em HMB, 189-222.

Verhoef, Pieter A. The Books of Haggai and Malachi.  The New International 
Commentary on the Old Testament.  Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1987.

Veronesi, Ricardo, et al.  “Presença do HIV-1 e HIV-2 no Brasil. Perspectivas 
Epidemiológicas”.  RBM 46  (abril de 1989): 127-130.

Veyne, Paul.  “O Império Romano”.  Em HVP, 1:19-223.

Vianna, Hermano.  O mistério do samba.  Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1995.

Vieira, Galdino N.  Amor, sexo e erotismo.  Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira,
1976.

Viejo, Francisco B, ed.  Obras de San Agustin.  18 vols.  Madri: Editorial Católica,



357

1954. 

Vincent, Gerard.  “Uma História de Segredo”.  Em HPV, 5:296. 

“Virgindade da Mulher Divide País”.  FSP, 18 de  janeiro de 1998, 5-6.

Vitória, Gisele.  “Barriga de Anjo”.  IÉ, 7 de setembro de 1994, 68-72.

Vovelle, Michel.  A Revolução Francesa contra a Igreja.  Rio de Janeiro: Zahar,
1989.

Wallace, Chyntia (pseudônimo).  “Perdi Mais do Que a Virgindade”.  Moc, agosto
1989, 12.

Walsh, Jerome T.  “Genesis 2:4b-3:24: A Synchronic Approach”.  Journal of Biblical
Literature 96 (1977): 161-177.

Waltke, Bruce K.  “Betulah”.  TWOT, 1:137-138.

Wallis, G.  Ahabh.  TDOT, 1:101-118.

________.  Davaq.  TDOT, 3:79-84.

Warnock, G. J.  “Reason”.  EP, 7:83-85.

Watters, William R.  Formula Criticism and the Poetry of the Old Testament.  Berlin:
Walter de Gruyter, 1976.

Watts, John D. W.  “Levítico-Rute”.  Comentário bíblico Broadman.  Rio de Janeiro:
Junta de Educação Religiosa e Publicações, 1986.

Weber, Otto.  Foundations of Dogmatics.  Vol. I.  Grand Rapids, MI: Eerdmans,
1988.

Weinfeld, Moshe.  “Berith”, TDOT, 2:253-279.

________.  Deuteronomy and the Deuteronomic School (Nova Iorque: Oxford
University Press, 1983.

Wenham, Gordon J.  “Betulah ‘A Girl of Marriageable Age’”.  VT 22 (julho 1972):
326-348.



358

________.  Genesis 1-15.  Word Biblical Commentary.  Waco, TX: Word Books,
1987. 

Werneck, Cláudia.  “A Primeira Vez”.  CF, julho de 1994, 48.

Westermann, Claus.  Genesis 1-11.  O.T. Commentaries.  Minneapolis, MN:
Augsburg Publishing House, 1990.

Westlund, Janice, e Florence W. Freed.  “Abortion Research: Attitudes, Sexual 
Behavior, and Problems in a Community College Population”.  JYA 22 (1993): 
1-21.

Wevers, John W.  “Septuagint”.  IDB, 4:273-278.

White, Ellen G.  Conselhos aos professores pais e estudantes.  Santo André, SP: Casa
Publicadora Brasileira, s.d.

________.  Conselhos sobre o regime alimentar.  Santo André, SP: Casa Publicadora
Brasileira, 1975.

________.  O desejado de todas as nações.  Santo André, SP: Casa Publicadora
Brasileira, 1979.

________.  Educação.  Santo André, SP: Casa Publicadora Brasileira, 1977.

________.  Fundamentos da educação cristã.  Santo André, SP: Casa Publicadora
Brasileira, 1975.

________.  O grande conflito.  Santo André, SP: Casa Publicadora Brasileira, 1981.

________.  História da redenção.  Santo André, SP: Casa Publicadora Brasileira,
1973.

________.  O lar adventista.  Santo André, SP: Casa Publicadora Brasileira, 1973.

________.  Medicina e salvação.  Santo André, SP: Casa Publicadora Brasileira, s.d.

________.  Orientação da criança.  Santo André, SP: Casa Publicadora Brasileira,
1975.

________.  Parábolas de Jesus.  Santo André, SP: Casa Publicadora Brasileira, s.d.



359

________.  Patriarcas e profetas.  Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 1990.

________.  Testimonies for the Church.  9 vols.  Mountain View, CA: Pacific Press
Publishing Association, 1948.

White, Joe.  Pure Excitement.  Colorado Springs, CO: Focus on the Family, 1996.

Whittaker, Thomas.  “Reason”.  ERE, 10:593-598.

Wigram, George V.  The Englishman's Hebrew and Chaldee Concordance of the Old
Testament. Grand Rapids, MI: Zondervan, 1975.

Wilde, Norman.  “Moral Law”.  ERE, 8:833-834.

Wissenbach, Maria C. C.  “Da Escravidão à Liberdade: Dimensões de Uma
Privacidade Possível”, em HVPB, 3: 49-130.

Wittschiebe, Charles E., God Invented Sex.  Nashville, TN: Southern Publishing
Association, 1974.

________.  Os dois lados do sexo.  Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 1992.

Wolf, Herbert.  “Derek”.  TWOT, 1:196-197.

Wood, Leon J.  “Zanah”.  TWOT, 1:246-247.

Wyclif, John.  “On The Pastoral Office”.  The Library of Christian Classics.  Vol. 14. 
Philadelphia, PA: The Westminster Press, 1953.  14:32-60.

Zarath, Jorge, Cau Adan.  “Tchan na Selva”.  Em FS.  São Paulo: Evento, s.d.

Zinke, E. Edward.  “Postreformation Critical Biblical Studies”.  Em  A Symposium on
Biblical Hermeneutics, ed. Gordon M. Hyde, 67-87. Washington, DC: Review
and Herald, 1974.

Zuben, Newton A. von.   “Introdução”.  Em Martin Buber.  Eu e tu.  São Paulo: 
Editora Moraes, 1974. 



VITA

Nome Natanael Bernardo Pereira Moraes

Nascimento 7 de dezembro de 1955, Temuco - Chile

Esposa Keila Ebinger Moraes

Filhas Naila e Marla

Educação: Secundária Colégio Estadual Nossa Senhora de Lourdes - RS

Títulos 1978 - Bacharel em Teologia - Instituto Adventista de Ensino

1988 - Mestre em Religião - Instituto Adventista de Ensino

1999 - Doutor em Teologia Pastoral - Instituto Adventista de

           Ensino - Campus Central

Experiência Profissional:

1979 - 1981 Pastor Distrital em Tenente Portela - RS

1982 - 1983 Pastor Distrital no Bairro Sarandí, Porto Alegre - RS

1984 - 1986 Pastor Distrital em Santa Maria - RS

1987 - 1989 Professor de Ensino Religioso no Instituto Adventista

Cruzeiro do Sul

1990 - 1992 Pastor Distrital no Bairro Floresta, Porto Alegre - RS

1993 - 1995 Pastor Distrital em Novo Hamburgo - RS

370



1997 - 1999 Pastor Distrital no Instituto Adventista Cruzeiro do Sul

1999 - 2000 Professor de Teologia no Instituto Adventista de Ensino do

Nordeste

371


