


O  CAS AME NTO  À  L U Z  D A  B Í B L I A  É  
H E TE R O S E X U AL  MO NAG AMI CO  E  

I ND I S S O L U V E L



TEXTO AUREO

“Assim não são mais dois, 
mas uma só carne. Portanto, 
o que Deus ajuntou não 
separe o homem.”  (Mt 19.6)



VERDADE PRÁTICA

O padrão bíblico para o 
casamento é que ele seja 

heterossexual, 
monogâmico e 

indissolúvel.



LEITURA BÍBLICA 
EM CLASSE

MATEUS 19:1-9

1 - E aconteceu que, concluindo 
Jesus esses discursos, saiu da 
Galileia e dirigiu-se aos confins 
da Judeia, além do Jordão.

2 - E seguiram-no muitas gentes 
e curou-as ali.



3 - Então, chegaram ao pé dele os fariseus, 
tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem 
repudiar sua mulher por qualquer motivo?

4 - Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não 
tendes lido que, no princípio, o Criador os fez 
macho e fêmea

5 - e disse: Portanto, deixará o homem pai e 
mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois 
numa só carne? 

6 - Assim não são mais dois, mas uma só 
carne. Portanto, o que Deus ajuntou não 
separe o homem.



7 - Disseram-lhe eles: Então, por que 
mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio
e repudiá-la?

8 - Disse-lhes ele: Moisés, por causa da 
dureza do vosso coração, vos permitiu 
repudiar vossa mulher; mas, ao princípio, 
não foi assim.

9 - Eu vos digo, porém, que qualquer que 
repudiar sua mulher, não sendo por causa de 
prostituição, e casar com outra, comete 
adultério; e o que casar com a repudiada 
também comete adultério.



INTRODUÇÃO
DIVORCIO



O divórcio é entendido como um ato  por 
meio do qual o casamento é dissolvido. 

O divórcio é a dissolução absoluta da 
aliança conjugal, 

O resultado é a anulação de seus efeitos 
civis. Dependendo da cultura, 
- Dos pressupostos religiosos praticados
- Da motivação que levou ao divorcio

Pode permitir os cônjuges 
contrair um novo casamento 
ou não.



A LIÇÃO DE HOJE 
FARÁ UMA ANÁLISE 
SOBRE O DIVÓRCIO 
NO CONTEXTO DA 
CULTURA BÍBLICA E 
CONTEMPORÂNEA.

A TENDÊNCIA HOJE É 
VULGARIZAR O 

DIVÓRCIO, 
TORNANDO-O BANAL 

E NORMAL



O QUE NOS 
ENSINA AS 

ESCRITURAS 
SAGRADAS E O 

NOSSO 
DOCUMENTO DE 

FÉ 
CONFESSIONAL,

SOBRE O 
DIVORCIO? 



I – O DIVÓRCIO NO 
CONTEXTO BÍBLICO

1. O divórcio no contexto 
do Antigo Testamento.



Na Antiga Aliança, o plano de Deus 
para a raça humana é que o casamento 
fosse monogâmico e vitalício

E criou Deus o homem à sua imagem; à 
imagem de Deus o criou; homem e mulher 
os criou.
E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: 
Frutificai e multiplicai-vos…Gênesis 1:27,28

Portanto deixará o homem o seu pai e a 
sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e 
serão ambos uma carne. Gênesis 2:22 - 24



O DIVORCIO PREVISTO OU 
PERMITIDO Dt 24:1-4

NÃO ACHAR GRAÇA EM SEUS OLHOS (GOSTAR)
ACHAR NELA COISA INDECENTE (FEIA)
CARTA DE DIVORCIO

ELA PODERIA CASAR COM OUTRO
POREM SE ESTE A DESCE OUTRA CARTA DE 
DIVORCIO OU VIESSE A MORRER, O PRIMEIRO 
NÃO PODIA CASAR COM ELA NOVAMENTE POR 
QUE ASSIM CONTAMINARIA A TERRA



Fica claro que não se tratava do adultério, 
que no tempo de Moisés era punido com a 
morte (Dt 22.22).(NTLH)
Se um homem casado for encontrado na cama com a 
esposa de outro, os dois serão mortos, o homem e a 
mulher. 
Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel.

➢ Fica claro também que, após o divórcio, a 
mulher poderia se casar com outro 
homem e que, nesse caso, ela não estaria 
cometendo adultério; o seu segundo 
casamento era legítimo. 

➢ Mas, seu primeiro marido, de quem ela 
havia se divorciado, não podia se casar 
novamente com ela.



2. O DIVÓRCIO 
NO CONTEXTO 

DO NOVO 
TESTAMENTO.

No texto de Mateus capítulo 
19, Jesus mostra que o plano 
original de Deus é que o 
casamento dure para toda a 
vida (Mt 19.4-6).



Jesus rejeita todas as razões ou motivos 
dados pelos Fariseus (Mt 19.7-9) para 
justificar o fim do casamento, inclusive a 
“coisa feia” citada na lei de Moisés, ou 
“coisa indecente” (Dt 24.1-4 - NAA).

De acordo com Jesus, o único motivo 
que justifica a separação (gr. Apolyo, 
divórcio) é se um dos cônjuges praticou 
“relações sexuais ilícitas”.

A expressão “relações sexuais ilícitas” 
traduz o termo grego moichaomai, que 
significa “adulterar” 
(Mt 5.32; Jo 8.3; Mt 5.27; Rm 13.9).



Portanto se alguém sofreu uma traição 
conjugal tem direito a um novo casamento. 

Contudo, se a motivação não foi a 
infidelidade conjugal e ele se “casar com 
outra comete adultério”. 

A Declaração de Fé das Assembleias de 
Deus reconhece a legitimidade de um novo 
casamento quando o motivo do fim do 
primeiro casamento foi o adultério. 



No contexto das cartas de Paulo, o 
casamento também é para a vida toda. 

O apóstolo trata de outras situações não 
contempladas nos Evangelhos. 

Escrevendo aos coríntios, Paulo se refere 
ao casamento entre cristãos e a 
casamentos mistos, quando um crente era 
convertido ao Evangelho e o outro não. 

No caso de crentes, Paulo diz que se o casal 
venha a se separar, que não se case de 
novo ou que se reconcilie (1 Co 7.10,11).



A Declaração de fé das 
Assembleias de Deus declara, 

conforme 
1ª Coríntios 7:15 que, se o 

cônjuge não crente abandonar 
o cônjuge crente, este está 

livre para casar de novo



II – A SUTILEZA DA 
NORMALIZAÇÃO 

DO DIVÓRCIO

O divórcio se dá na 
esfera legal e, ao 
mesmo tempo, moral.



1. O divórcio no seu aspecto legal. 

A legislação brasileira já foi muito mais 
rígida com respeito ao divórcio. 

Contudo, nas últimas décadas as razões 
que justificam o divórcio podem ser várias. 

A partir da Constituição de 1988, passou-se 
a permitir divorciar-se e recasar quantas 
vezes fosse preciso. 

No aspecto legal da legislação brasileira é 
muito fácil alguém se divorciar e se casar 
novamente.



2. O divórcio no seu aspeto moral.

Nem tudo o que é legal é moral

Para um descrente qualquer razão 
ou motivo justifica a prática do 
divórcio e um novo casamento 
(cf. Dt 24.1-4), mas o cristão deve 
perguntar se isso é moral. 

O Estado garante o seu aspeto legal, 
contudo a Escritura define seu 
aspeto moral (Mt 19.4-6).



Trocar a esposa por uma mais jovem ou 
abandonar o marido por um mais rico e famoso 
são práticas normais no mundo, e que contam 
com o amparo legal do Estado. Contudo, isso é 
moral para o cristão? O crente pode fazer isso?

…Portanto, tenham cuidado: Ninguém seja 
infiel à mulher da sua mocidade.
"Eu odeio o divórcio", diz o Senhor, o Deus 
de Israel,… - Malaquias 2:15,16

Aqueles que se arriscam a desobedecer a Palavra 
de Deus forçosamente terminam machucados.



III – O DIVÓRCIO 
E A PRÁTICA 

PASTORAL

1. A pessoa do divorciado.



O (A) divorciado(a) é uma pessoa 
e como tal deve ser vista.

OS TRAUMAS, OS MEDOS E OS 
SENTIMENTOS DE REJEIÇÃO NORMALMENTE 

PERMANECEM PRESENTES NA VIDA DE 
QUEM PASSOU POR UMA SEPARAÇÃO

Os divorciados devem obter 
aconselhamento pastoral, e o 

acompanhamento psicológico não deve 
ser negligenciado.



2. O divorciado como cristão.

É preciso cuidar das pessoas divorciadas, 
dando-lhes auxílios espiritual e psicológico

Outra coisa acerca de quem passou por um 
processo de divórcio diz respeito a sua 
condição de membro da Igreja. 

Talvez esse seja um dos principais desafios 
pastorais da atualidade. 

Os pastores são desafiados dia a dia a 
tratar com essa questão.



Os casos de divórcio se multiplicam e 
as razões que os motivaram nem 
sempre são bíblicas. 

Cada situação deve ser analisada com 
cuidado, de forma que o divorciado 
não deixe de ser visto como alguém 
amado por Deus. 

Contudo, que esse amor não sirva de 
justificativa para anular a justiça de 
Deus que exige uma vida que se 
orienta por sua Palavra.



CONCLUSÃO

❑ VAMOS VIVER AS VERDADES DO EVANGELHO E 
NÃO DEIXAR QUE AS MENTIRAS DO MUNDO 
NOS PERVERTAM

❑ OS CRISTÃOS NÃO DEVEM ENXERGAREM O 
DIVORCIO COMO UMA NORMALIDADE

❑ AS ESCRITURAS CONTEM PRINCIPIOS E 
PRECEITOS QUE MOLDAM OS 
RELACIONAMENTOS HUMANOS

❑ O CASAMENTO É UMA INSTITUIÇÃO DIVINA QUE 
REFLETE O IDEAL DE DEUS

❑ O DIVORCIO DEVE SER VISTO COMO UMA 
ANORMALIDADE DESSE IDEAL DIVINO



REFLEXÃO



Qual era o plano de 
Deus na Antiga Aliança 

em relação ao 
casamento?

Na Antiga Aliança, o plano 
de Deus para a raça humana 
é que o casamento fosse 
monogâmico e vitalício (Gn
1.27,28; 2.22-25).



Qual é o plano original de 
Deus para o casamento 

em Mateus 19?

No texto de Mateus capítulo 
19, Jesus mostra que o plano 

original de Deus é que o 
casamento dure para toda a 

vida (Mt 19.4-6).



Quais são os dois aspectos
do divórcio tratados na 

lição?

Legal e moral.



Quais são os dois aspectos 
do divórcio que envolvem 

a prática pastoral?

A pessoa divorciada e o 
divorciado como cristão.



O que as Escrituras 
contêm a  respeito dos 

relacionamentos?

As Escrituras contêm 
princípios e preceitos 

que moldam os 
relacionamentos 

humanos.


