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Comentário lição 04

O casamento como instituição civil e religiosa tem sofrido desgaste com o passar dos anos. A
compreensão da sociedade em relação ao casamento mudou drasticamente. É comum as
pessoas a�rmarem que os casamentos antigamente eram mais duradouros. A mudança se deve
à banalização da aliança matrimonial, uma das mais importantes da Bíblia. O próprio Deus
compara o casamento com Seu relacionamento com Israel (Is 54.5). No Novo Testamento, a
Igreja é chamada de “Noiva de Cristo” (Ef 5.23,24; Ap 19.7,8). Essas a�rmativas comprovam
o quão importante é o casamento. A partir das Escrituras, não é difícil compreender o que
Deus estabeleceu como padrão para Sua igreja. O divórcio nunca foi uma válvula de escape
traçada por Deus. A vontade do Criador é que ele seja uma união permanente, monogâmica e
baseada no amor. Paulo detalha circunstâncias em que o divórcio deve ser considerado:
quando o cônjuge resolve abandonar o relacionamento ou por motivo de adultério, principal
razão que justi�ca o término da aliança matrimonial (Mt 5.32; 19.9; 1Co 7.12-15) .1

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

O DIVÓRCIO NO CONTEXTO BÍBLICO

O Antigo Testamento não estabelece leis referentes ao divórcio, mas pressupõe claramente
que poderia ocorrer. Era prerrogativa apenas do marido divorciar-se de sua esposa, embora a
mulher pudesse tentar voltar para a casa de seu pai  (Dt 24.1-4).2

É importante lembrar que o propósito divino inicial era que o casamento fosse indissolúvel,
ou seja, vitalício, não havendo uma indicação para um divórcio por qualquer motivo (Gn
1.27,28; 2.22-25). Contudo, posteriormente a queda, encontramos referências bíblicas que
apresentam o divórcio como uma permissão em certos casos, que apresentava uma
prerrogativa do homem na opção de divorciar de sua mulher.
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Esse texto gerou, no meio judaico, uma série de interpretações distorcidas e alteradas, o que
tornou o divórcio uma prática banal no meio da nação de Israel. As escolas rabínicas debatiam
a questão com soluções divididas, fazendo gerar a pergunta feita a Cristo em Mateus 19. Jesus,
então, esclarece a questão sob a ótica divina, trazendo uma nova abordagem para o divórcio
no Novo Testamento.

Ao comentar o propósito de Deus ao criar o casamento como um relacionamento
permanente, Jesus cita Gênesis 2.24 (Mt 19.5; Mc 10.7,8). […] Jesus disse que Moisés havia
permitido o divórcio apenas como concessão pela dureza do coração dos homens . Jesus
esclarece que o divórcio foi uma concessão feita por Moisés por causa da dureza dos corações,
e não que tenha sido esse o propósito original de Deus para o casamento. Jesus a�rmou que
quem terminasse o casamento e se casasse com outra, exceto em caso de imoralidade sexual,
cometeria adultério. Com isso Jesus desfez todas as interpretações liberais sobre o divórcio
criadas pelas escolas rabínicas que viam qualquer motivação como justi�cativa para a prática
do divórcio .

2

3

Também encontramos nas cartas de Paulo orientações quanto ao tema. A posição paulina
sobre o casamento de cristãos é bem conhecida, contudo, é também a que mais controvérsias
tem gerado. Isso em razão daquilo que os teólogos denominam de “privilégio paulino”. Em
outras Palavras, Paulo estaria dizendo nessa passagem, em casos de casamentos mistos, que um
irmão ou irmã que foram abandonados por um cônjuge descrente estaria livre para se casar
novamente. Esse entendimento surge a partir das palavras de Paulo: “não �ca sujeito à
servidão nem o irmão, nem a irmã” (1Co 7.15) .3

Destaque

Precisamos sublinhar que à luz do Antigo Testamento o projeto original de Deus para o
casamento é que ele fosse vitalício. Além disso, o casamento deveria ser monogâmico e
heterossexual. O divórcio, portanto, não estava no plano original de Deus para a família .3
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Quando combinamos o ensino de Jesus com o ensino de Paulo sobre este assunto, parece que
há pelo menos dois motivos legítimos para o divórcio: (1) adultério e (2) deserção por um
descrente quando todas as tentativas razoáveis de reconciliação falharam .5

A SUTILEZA DA NORMALIZAÇÃO DO DIVÓRCIO

Os últimos dias têm apresentado uma banalização sutil de temas importantes a convivência
humana. Questões de aspectos ideológicos e sociais, antes tidos como resolvidos, estão
passando por questionamentos e sendo alterados a �m de atender uma classe especí�ca de
pessoas. Dentre esses temas encontramos a normalização e banalização do divórcio.

Seguindo a �exibilidade encontrada na Carta Magna do País (CF/88), a prática do divórcio
passou a ser tanto legal como rotineira, permitindo que uma pessoa pudesse separar de seu
cônjuge e casar com outra pessoa quantas vezes assim desejasse. Ou seja, seguindo o desejo de
seu coração, e atendendo os seus próprios interesses, uma pessoa poderia, por qualquer
motivo, divorciar-se de seu cônjuge para contrair um novo matrimônio com outra,
atendendo assim o desejo de sua carne.

Contudo, em um olhar bíblico do assunto, a banalização do divórcio causa prejuízos morais,
espirituais e familiares que muitas vezes são irreversíveis. A questão do novo casamento,
também, deve ser analisada através de um parâmetro bíblica e familiar, a �m de não trazer
prejuízos maiores ao meio em que se vive.

Vamos lá, o novo casamento, diante das Sagradas Escrituras, é permitido no caso de morte do
cônjuge. Morrendo o cônjuge, existe uma autorização bíblica para a realização de um novo
matrimônio (Rm 7.2,3; 1 Co 7.39). Porém, encontramos a questão do novo casamento em
outras porções bíblicas, que precisamos analisar, com cautela e verdadeiro entendimento, o
que diz cada uma. Vamos primeiro analisar o texto de 1 Coríntios 7.15: “Mas se o descrente se
apartar, aparte-se; porque neste caso o irmão, ou irmã, não está sujeito à servidão; mas Deus
chamou-os para a paz”.
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Se o cônjuge incrédulo quiser a separação, ninguém estará obrigado a manter tal casamento.
Essa é a exceção do apóstolo Paulo para o divórcio. Depois dessa separação, tanto o irmão
como a irmã estarão livres para contrair novas núpcias. A parte �nal do versículo 15 diz: “Em
tais casos, não �ca sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã; Deus voz tem chamado à paz”
(ARA). O texto sagrado a�rma que “não �ca sujeito à servidão”, o que parece ser referência ao
novo casamento. […] Se esse “apartar-se” não fosse uma referência ao divórcio, certamente o
apóstolo teria dito para não se casar, como fez no v. 11, pois estava escrevendo para um povo
familiarizado com o divórcio. Havendo a dissolução do vínculo matrimonial, o cônjuge �el,
portanto, estava livre para se casar com quem quiser, desde que “seja no Senhor” (v. 39),
alguém que seja crente. O impedimento para contrair novas núpcias permanece quando a
separação acontece por iniciativa da parte cristã .4

Outro texto que gera muitos debates é o de Mateus 19.9: “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”. Precisamos entender o
texto para não apresentar interpretações infundadas sobre o assunto.

A permissão dada por Jesus para um segundo casamento para a parte inocente, em Mateus 19,
precisa ser avaliada com cuidado. Alguns intérpretes objetam que Jesus não teria permitido no
texto de Mateus 19 tal permissão. Argumentam que as passagens paralelas de Marcos 10.2-12
e Lucas 16.18 não contêm essa cláusula de exceção. Contudo, não é uma boa forma de fazer
exegese partindo do silêncio de um texto. O silêncio de um texto não pode calar outro que é
especí�co. Dessa forma, se essa cláusula de exceção permitida por Jesus em Mateus não está
presente em Marcos e Lucas, as razões devem ser buscadas nos seus respectivos contextos. O
mais provável é que o Espírito Santo que inspirou Mateus a redigir o seu texto para judeus viu
a necessidade de expor essa regra dada pelo Salvador. Por outro lado, o mesmo Espírito que
inspirou Marcos e Lucas a escreverem para gentios não viu a necessidade de expor essa
cláusula de exceção, pois, […] esse tipo de entendimento já era tido no mundo greco-romano.
No texto de Mateus 19, Jesus deixou especi�camente implícito que uma pessoa que se
divorcia de outra em razão de imoralidade sexual não comete adultério se casar com outra .3
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Destaque

Há pessoas que se aprovisionam de qualquer justi�cativa para adentrar pelo caminho da
separação. É nesse ponto que se inicia o processo da banalização da aliança matrimonial. As
adversidades de uma vida conjugal são apontadas por Paulo (1Co 7.26-28). Não se trata de
algo anormal dentro da imperfeição humana. Muito pelo contrário, enquanto estivermos
neste mundo, enfrentaremos desa�os nas relações humanas, porém não há nada que a
sabedoria e a graça do Espírito não possam ajudar os crentes a contornar. Entretanto, há
pessoas que enxergam nas discordâncias ou incompatibilidade de temperamento a
oportunidade para aderirem ao divórcio. A Palavra de Deus não abre precedente para esse tipo
de decisão, haja vista que o casamento é uma aliança �rmada diante de Deus e não deve ser
quebrada (Hb 13.4). Em razão do divórcio, muitos lares têm se desfeito. Quando isso ocorre,
os �lhos acabam sendo separados de um dos pais. Na maioria das vezes, o pai é quem deixa a
casa, abrindo fenda nas relações familiares. Os �lhos sofrem com a necessidade de afeto não
atendida. Os meninos, inclusive, �cam sem a referência masculina no lar, tão fundamental
para que aprendam os valores de liderança, respeito e cuidado familiar .1

“e se casar com outra”, sugere que tanto o divórcio quanto o novo casamento são permitidos
no caso de imoralidade sexual, e que alguém que se divorcia porque seu cônjuge cometeu
adultério pode se casar com outra pessoa sem cometer pecado. Evidente porque se retirarmos
“e se casar com outra”, o ditado não faz sentido: Eu te digo: quem se divorciar de sua mulher,
exceto por imoralidade sexual, […] comete adultério. Mas isso não seria verdade. Porque
alguns casos há maridos que vão se divorciar de suas esposas e não vão se casar novamente ou
viver com nenhuma mulher. Eles permanecerão solteiros e castos. Neste caso, eles não
estariam cometendo adultério com ninguém, e as palavras de Jesus não fariam sentido.
Portanto, a frase “e se casar com outra” deve estar presente para que o versículo faça sentido. E
isso signi�ca que “todo aquele que se divorciar de sua esposa […] e se casar com outra” por
causa da imoralidade sexual, não está cometendo adultério nesse segundo casamento .5

O DIVÓRCIO E A PRÁTICA PASTORAL
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Por �m, outro assunto com grande importância a ser tratado em sala de aula é a questão do
divórcio e a prática pastoral. Dividiremos essa questão em três etapas distintas: a pessoa do
divorciado, o divorciado como cristão e o pastor divorciado. Temas bases e latentes em nossos
dias.

Falando a respeito da pessoa do divorciado, geralmente existe um abandono com relação a ela.
Um sentimento de rejeição e desamparo cercam o coração daquele que passou por um
processo de divórcio dentro da igreja. Sabemos muito bem que o rompimento matrimonial é
traumático, e se houver a existência de �lhos a situação �ca ainda mais complicada. As
audiências de divórcio litigioso são emocionalmente terríveis, principalmente para as crianças.
Portanto, cabe a igreja fornecer amparo pastoral, emocional, espiritual e psicológico àqueles
que estão vivenciando esse duro momento. Precisamos lembrar sempre que são homens e
mulheres que precisam da graça divina para suportar tal fase.

Outro problema são as questões que envolvem o divorciado como cristão. Aspectos pastorais
estão envolvidos, tendo como o mais con�itante a sua situação como membro da igreja e
participante ativo nas atividades do templo. Muitos estatutos assembleianos amarram que o
membro divorciado, ou que já passou por um processo de divórcio, não está apto a assumir
cargos de liderança na congregação. Em outros, os membros divorciados são afastados do
corpo de membros e acabam demorando a serem reintegrados à membresia. Porém,
precisamos pontuar algo: um membro divorciado precisa ser visto como alguém amado por
Deus, e que também está debaixo da Sua justiça.

Ou seja, todo processo de divórcio precisa ser analisado à luz da Bíblia e assim tratado
conforme a reta justiça que nos orienta a Palavra de Deus. Sabendo, porém, que todo
divorciado precisa ser tratado como alguém que continua a necessitar de Deus e ser
acompanhado pela igreja para que possa se reerguer de sua situação espiritual, emocional e
psicológica atual.

http://www.ebdemfoco.com/
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Por �m, precisamos falar sobre a questão do pastor divorciado. “Poderia um pastor que sofreu
um processo de divórcio continuar exercendo o seu ministério pastoral? A pergunta não é tão
fácil de responder quanto parece. Há o aspecto legal e moral que devem ser levados em conta.
Assim, há aqueles que reconhecem a legalidade de um novo casamento para ministros que se
divorciaram quando eles foram vítimas de in�delidade conjugal. Nesse caso, argumento que o
adultério dissolveu a aliança conjugal e o ministro estaria legalmente livre para se casar
novamente. Por outro lado, há aqueles que reconhecem a questão legal envolvida nessa
situação, contudo, acreditam que não é moral um pastor divorciado continuar exercendo o
seu ministério. Nesse caso, o ministro poderia, sim, contrair novas núpcias, se assim desejasse,
contudo, jamais poderia continuar como ministro do evangelho. Em outras palavras, aqueles
que argumentam nesse sentido acreditam que nem tudo o que é legal é moral” .3

En�m, após longos debates, a CGADB concluiu que o divórcio é permitido para pastores,
contudo, apenas no caso de in�delidade conjugal por parte da esposa; sobre a continuidade do
seu ministério pastoral, a mesa decidiu que �cará a cargo de cada convenção regional; e o
reconhecimento ou não do direito de um novo casamento �cará a cargo de sua convenção
regional.

Destaque

Face ao rompimento da aliança matrimonial, não apenas o casal como também os �lhos
precisam de acompanhamento pastoral. A igreja deve se prover de mecanismos que ofereçam
suporte espiritual e psicológico para as famílias que estão em processo de ruptura. Deus
abomina o divórcio, mas ama a família. Este é um projeto muito especial do Criador que não
pode ser desvalido pela igreja do Senhor .1

Esperando Jesus voltar hoje!

Pb. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco

EBD em Foco

EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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