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CASAMENTO, DIVÓRCIO E RECASAMENTO 

 

INTRODUÇÃO  

Este é um dos temas mais controvertidos e polêmicos da atualidade. Não é fácil abordar este 

assunto por causa das muitas implicações e consequências para o homem e a mulher, para a 

família, para a sociedade e principalmente para a Igreja.  

Infelizmente são poucos os que ousam estudar a respeito e muitos que fogem de uma 

confrontação, quer por motivos pessoais ou religiosos. Mas é um tema urgente, não só por sua 

importância, mas principalmente porque pode fazer diferença eterna na vida das pessoas.  

 

COMO ESTUDAR ESTE ASSUNTO?  

1 - Vamos buscar todos os textos que tratam sobre este assunto.  

Textos simples ou complicados que tratam o assunto divórcio serão analisados. 

2 - Devemos saber como trabalhar estes textos.  

Vamos começar estudando todos os textos claros, que não necessitam de interpretação; porque 

eles já esclarecem. Deixaremos os textos obscuros para estudarmos posteriormente porque 

primeiro vamos desenvolver uma estrutura de pensamento, ou hermenêutica, para chegarmos 

a uma conclusão que seja harmoniosa e não conflitante.  

3 - Sabemos que existem muitos sofismas que assolam esta verdade.  

Questões do humanismo, da motivação errada do coração, dos interesses pelas situações de 

parentesco, sentimentalismo, desejo de “ser feliz” e uma série de outras motivações.  

4 - A palavra de Deus tem toda soberania em todas as decisões da nossa vida.  

Todo homem está sujeito a autoridade do Senhor e nascemos para adorálo, e sermos a 

expressão Dele na terra.  

Tudo que fere o plano original do Senhor e não revela a igreja como o instrumento de Deus na 

terra compromete o propósito da criação.  

 

CASAMENTO  

O Casamento foi instituído por Deus.  

Marcos 10: 7-9  

Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe [e unir-se-á a sua mulher], e, com sua mulher, 

serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, 

o que Deus ajuntou não separe o homem.  
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O casamento não foi estabelecido por lei humana; veio antes da formação da sociedade, não foi 

inventado por alguma civilização, juiz, padre, pastor, pai de santo etc. Ele antecede toda cultura, 

tradição, povo, etnias, nação etc. É UMA INSTITUIÇÃO DIVINA!  

Casamento não é uma sociedade entre duas partes, um contrato onde cada um coloca suas 

condições. Foi Deus quem estabeleceu as condições, não o homem ou a mulher, e nem sequer 

os dois de comum acordo; e nem está adaptado as leis do país.  

Quem se casa, tem que aceitar as condições estabelecidas por Deus, e não há nada o que temer; 

porque Deus é infinitamente sábio, e estabeleceu o casamento como uma condição 

indispensável para perpetuar a raça humana. 

No velho testamento em algumas passagens podemos ver que os pais, ou em alguns casos, as 

próprias filhas recebiam presentes feitos pelo candidato. (Gênesis 24:22, 53; Gênesis 29:18, 27; 

Gênesis 34:12; I Samuel 18:25).  

As comunicações entre as partes eram mantidas por meio de um amigo do noivo ou do 

pretendente, e tem uma citação em João 3:29.  

O casamento em si era um “evento” puramente doméstico sem nenhuma cerimônia religiosa, 

ratificado por estes três princípios citados abaixo.  

 

TRÊS PRINCÍPIOS QUE DEFINEM UM CASAMENTO A LUZ DAS ESCRITURAS: 

1) Pacto Mútuo  

Um tipo de juramento, um compromisso mútuo assumido entre as partes. Contraíam uma 

aliança (Ezequiel 16:8, Malaquias 2:14).  

Ezequiel 16:8  

Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores; estendi 

sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez; dei-te juramento e entrei em aliança 

contigo, diz o Senhor Deus; e passaste a ser minha.  

Malaquias 2:14  

E perguntais: Por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da 

tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da 

tua aliança.  

 

2) Compromisso Público  

Gênesis 31:27  

Por que fugiste ocultamente, e me lograste, e nada me fizeste saber, para que eu te 

despedisse com alegria, e com cânticos, e com tamboril, e com harpa?  

Algo público (Gênesis 31:27). Também vemos um registro em I Macabeus 9:39 um livro apócrifo; 

neste texto é descrito um cortejo de casamento. (Apenas para confirmar a questão histórica).  

Romanos 13:1 

Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores; porque não há autoridade que 

não proceda de Deus; e as autoridades que existem foram por ele instituídas.  
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Necessário ter o reconhecimento público estabelecido pelas autoridades vigentes.  

 

3) União Física  

A prova da virgindade em Deuteronômio 22:13-30.  

Gênesis 2:24  

Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só 

carne.  

 

 

DIVÓRCIO  

Uma consideração interessante é sobre a diferença de repúdio e divórcio, tanto no hebraico 

como no grego.  

Malaquias 2:16 “DEUS ODEIA O REPÚDIO"  

1- Temos duas palavras distintas no hebraico: “shalach” (שלח (e suas variações, cujo significado 

é repudiar. A segunda é “kerithuth” (כרתות ( e suas variações, cujo significado é divórcio (corte 

de um vínculo matrimonial).  

Em Malaquias 2:16, o texto fala de repúdio e não divórcio. Já em Deuteronômio 24:1 o texto fala 

sobre divórcio  

Malaquias 2:16  

Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio (שלח( e também aquele que 

cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos; portanto, cuidai de vós 

mesmos e não sejais infiéis.  

Deuteronômio 24:1  

“Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e ela não lhe for agradável aos 

seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se lhe lavrar termo de divórcio 

  (ךשלחה) - e lhe der na mão e a despedir de casa (repudiar/mandar embora), כריתת)

Então, um homem poderia dar carta de divórcio a mulher e, assim, repudiá-la ou mandar 

embora. Duas considerações cabem aqui:  

a) a carta de divórcio significava que o marido estaria renunciando a sua aliança com ela e nunca 

mais a tomaria de volta;  

b) muitos homens repudiavam suas mulheres e não davam a carta de divórcio, mantendo as 

mulheres sob opressão e servidão. Deus diz que odeia esta situação. Ele odeia o repúdio e tal 

opressão serviçal.  

2- No Novo Testamento encontramos também duas palavras: “απολύω” (apoluo -liberar de um 

nó, mandar embora para longe) e “αποστασία” (apostasia ou apostasion – divórcio). Novamente 
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vemos “apoluo” sendo traduzido por repúdio e por divórcio, embora sua referência seja ao 

repúdio, do original grego.  

3- Assim, concluímos que o divórcio é a legalização do repúdio sem possibilidade de retorno. 

Interessante que a apostasia espiritual também é o pecado sem retorno, pois não é possível 

crucificar novamente o Senhor (Hebreus 6:6). Aparece claramente duas vezes no Novo 

Testamento (I Timóteo 4:1 e II Tessalonicenses 2:3), mas o sentido está em outros textos. Em 

outras palavras, o divórcio é uma apostasia, abandono da verdade, da aliança, do casamento. 5 

A ordem é a seguinte: repúdio no coração, carta de divórcio e repúdio de fato (mandar embora).  

4- Finalmente, vemos o repúdio e o divórcio de Deus. Em Jeremias 3:1-5, vemos o repúdio de 

Deus por Judá. A Casa de Judá foi repudiada, mas ao que tudo indica, Deus não lavrou carta de 

divórcio para a Casa de Judá, mas lavrou para a Casa de Israel (o Reino do Norte). Deus usa, 

através de Jeremias, o exemplo de Israel para atrair Judá ao arrependimento. Ainda assim, resta 

uma chance para Israel no fim dos tempos (Jeremias 3:6-18) e Deus procura uma maneira de 

resgatar Judá (Jeremias 3:19-4:4). (em nenhum destes casos Deus contraiu novo casamento).  

JESUS NÃO DEIXOU NENHUMA EXCEÇÃO!!!  

Por quê? Porque o casamento é um tipo do relacionamento de Deus com Seu povo e este um 

tipo do casamento de Cristo e a Igreja.  

 

RECASAMENTO  

Vamos estudar este assunto a partir dos textos claros e que dispensam interpretação.  

Lucas 16:18  

Quem repudiar sua mulher e se casar com outra comete adultério; e aquele que se casa 

com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério.  

"Quem repudiar sua mulher e se casar com outra comete adultério”.  

Este texto dispensa interpretação  

Importante neste texto que a segunda parte contesta um sofisma a respeito da parte inocente.  

Sem dúvida a parte que foi ferida sofre com a separação, e são chamados de “a parte inocente” 

e dizendo algo para refletir:  

Existe parte inocente? Porque muitas vezes aquela parte pirracenta, intransigente, omissa, ou 

imediatista etc. provoca o repúdio, divórcio e muitos usam o argumento de que merecem ser 

felizes, e ignoram o texto acima.  

Se aceitamos o divórcio; vamos ter que rasgar algumas páginas da bíblia.  

É melhor o radicalismo que conserva o casamento; do que o liberalismo que pode mandar um 

adúltero para o inferno.  
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Como faremos com o versículo que diz que os adúlteros não herdarão o Reino de Deus? (I 

Coríntios 6:9).  

Sabemos que estamos tratando de um assunto extremamente polêmico; principalmente no 

contexto da igreja, e que pode gerar muita divisão. Não pretendemos esgotar o assunto neste 

material e queremos em todo tempo ouvir a Deus e continuarmos estudando, com a pretensão 

de acrescentar a este material as coisas que Deus estiver nos falando.  

Também não queremos “impor” nossa posição, mas repartir o que cremos e compartilhar nossa 

linha doutrinária, nossa consciência diante do Senhor e nossa fé.  

Vivemos dias em que a mídia divulga a dissolução da família, a pedofilia, e a questão do gênero, 

e usam homens e mulheres de influência, gente bemsucedida da sociedade, artistas e outros 

que nos deixam péssimos exemplos.  

A sociedade em que vivemos é permissiva, humanista e caminha para degradação da família; 

eles consideram o casamento descartável, e ultrapassado.  

Marcos 10:10-12  

Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: Quem 

repudiar sua mulher e se casar com outra comete adultério contra aquela. E, se ela 

repudiar seu marido e se casar com outro, comete adultério.  

"Quem repudia e casa novamente comete adultério”  

Este texto também dispensa interpretação  

Marcos 10:2-9  

E, aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: É lícito ao 

marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: Que vos ordenou Moisés? Tornaram 

eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: Por causa 

da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento; porém, desde o 

princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai 

e mãe [e unir-se-á a sua mulher], e, com sua mulher, serão os dois uma só carne. De 

modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe 

o homem.  

Sabemos que o texto de Marcos 10:2-12 é um texto correlato ao texto de 7 Mateus 19:3-12, 

mas precisamos compreender melhor o texto.  

Os fariseus sempre estavam tentando colocar Jesus numa cilada (por isso estes textos trazem 

detalhes importantes para nossa meditação).  

Primeiro Jesus estava respondendo aos Fariseus, na frente de todo povo, e dos discípulos (A 

resposta foi mais generalizada); sem fugir dos princípios, e depois Ele tem um tempo em casa 

na intimidade com os discípulos; e então Ele é específico (Tanto o texto de Mateus, quanto o 

texto de Marcos é esclarecedor).  
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Pastores e líderes religiosos tem aceitado o mundanismo na igreja através de um 

sentimentalismo que não é comprometido com a palavra de Deus São muitas motivações 

erradas, falta de discernimento bíblico e muitas vezes de bom senso.  

Atrelaram a felicidade ao sexo, a uma condição que subjuga a palavra; colocaram estas coisas 

acima do Senhor, ignorando princípios, santificação, conversão, quebrantamento, perdão e 

tantas outras verdades.  

Humanizar a igreja é mundanizar a igreja, e isto foge do propósito de Deus. Devemos orar e 

pedir a revelação do Espírito Santo. 

Romanos 7:2-3  

Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive; mas, se o mesmo 

morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, 

vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem; porém, se morrer o marido, estará 

livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias.  

Se houver morte de uma das partes, o casamento está desfeito.  

Este texto também dispensa interpretação  

Estamos formando uma estrutura mental para simplificar no nosso entendimento.  

Sabemos que alguns estudiosos da palavra argumentam que Paulo não está tratando o assunto 

do casamento e que a alegação de Paulo é apenas uma ilustração a respeito da lei Mosaica.  

É importante contestar esta argumentação:  

Paulo está usando uma inverdade para ilustrar uma verdade?  

O que Paulo está fazendo é ilustrar algo com o que há de mais sério e inviolável na vida que é o 

casamento. Ele não está tratando aqui de 8 casamento, mas dizendo de algo óbvio, claro e 

inquestionável.  

Ele continua confirmando o que é muito importante para nós a luz da palavra (Casamento é 

indissolúvel), e desfazendo todos os sofismas mentirosos, que tentam tornar o casamento 

descartável.  

Paulo continua falando sobre casamento aos irmãos da igreja em Coríntios, e fala de uma forma 

simples confirmando a afirmação que fez para igreja em Roma.  

I Coríntios 7:39  

A mulher está ligada enquanto vive o marido; contudo, se falecer o marido, fica livre 

para casar com quem quiser, mas somente no Senhor.  

“A mulher está ligada ao marido enquanto ele vive.”  

Os termos “Fica livre para casar com outro” só encontramos em Romanos e Coríntios.  

I Coríntios 7:10-23  

Ora, aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido.  
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Como cristãos não podemos propor separação; porque o casamento é para toda vida.  

No contexto da Igreja já vivenciamos situações de separação para resolver questões de agressão, 

monstruosidades dentro de casa; como abuso de crianças, pedofilia, questões de usar o nome 

do cônjuge para comprometer toda vida financeira, e alguns outros casos; mas sempre a parte 

que é convertida sabe que ela está ligada ao marido, ou o marido está ligado a mulher; enquanto 

ela ou ele vive.  

11- Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido; 

e que o marido não se aparte de sua mulher.  

Se houver separação permaneça sozinho(a) sem se casar.  

12- Aos mais digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher incrédula, e esta 

consente em morar com ele, não a abandone;  

13- E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o 

marido.  

Deus traz esta direção para duas pessoas que não se separem por motivos religiosos (Tudo tem 

que ser visto antes do casamento; e depois não tem 9 separação).  

14- Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula 

é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros; 

porém, agora, são santos.  

Marido ou mulher convertida; santifica a parte que não conhece a Deus, e pelo testemunho, o 

cônjuge pode ser salvo ou reconciliado com Deus.  

15- Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte; em tais casos, não fica sujeito 

à servidão nem o irmão, nem a irmã; Deus vos tem chamado à paz.  

Deus deixa claro que o apartar-se ou separar é para o descrente; e diz "que não está sujeito a 

servidão”.  

Conhecemos pessoas que ficaram livres para fazer a obra do Senhor; e não mais ficaram debaixo 

de condenação, culpa, ou pressões, etc.  

16- Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou, como sabes, ó marido, se 

salvarás tua mulher?  

É verdade que Deus tem nos chamado à paz e Ele tem planos que nós não podemos imaginar.  

17- Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem 

chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas.  

Isto aqui nunca foi uma permissão para permanecer no pecado. Tudo que está errado na nossa 

vida; tem que ser corrigido, porque Deus é santo.  

18- Foi alguém chamado, estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém 

chamado, estando incircunciso? Não se faça circuncidar.  
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19- A circuncisão, em si, não é nada; a incircuncisão também nada é, mas o que vale é 

guardar as ordenanças de Deus.  

20- Cada um permaneça na vocação em que foi chamado.  

21- Foste chamado, sendo escravo? Não te preocupes com isso; mas, se ainda podes 

tornar-te livre, aproveita a oportunidade.  

22- Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor; 

semelhantemente, o que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo.  

23-Por preço fostes comprados; não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um 

permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado.  

Devemos observar algumas questões:  

1- Pode haver separação?  

Lembrando do versículo 10: NÃO (no caso do Cristão).  

Observando o 11: Não existe nenhuma contradição ou mudança de posição. Paulo reforça as 

palavras de Lucas.  

Vamos lembrar que todos estes versículos confirmam que Deus se revela por toda escritura, 

mostrando o perdão e a reconciliação.  

2- Podemos citar outro texto sobre perdão e reconciliação:  

II Coríntios 5:18-20  

Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos 

deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando 

consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a 

palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se 

Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos 

reconcilieis com Deus.  

18- Deus nos reconciliou com Ele e nos deu o ministério da reconciliação.  

19- Nos confiou a palavra da reconciliação.  

20- É como se Deus exortasse por nosso intermédio.  

SOMOS UMA EXORTAÇÃO NA TERRA (Os homens olharão para nós e serão exortados através 

do nosso testemunho).  

3- Outros textos:  

I Coríntios 7:15  

Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte; em tais casos, não fica sujeito à 

servidão nem o irmão, nem a irmã; Deus vos tem chamado à paz.  

Vemos em I Coríntios 7:15 que é possível ficar sozinho (a), e nos versos de I Coríntios 7:17-24 

Paulo mostra uma outra situação usada como sofisma para justificar aqueles que querem 

manter relacionamentos ilícitos depois da conversão. Este é o caso do incrédulo se separar. 11  
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A ênfase maior é: Fiquem sem casar-se.  

VAMOS LEMBRAR QUE A CONVERSÃO NÃO MUDA O NOSSO ESTADO MATRIMONIAL, SE O 

CASAMENTO É ILEGÍTIMO, NÃO VAMOS RESOLVER COM UMA RESPOSTA ESPIRITUALIZADA.  

A EXCEÇÃO  

O TEXTO É CLARO E VAI ELUCIDAR E CONFIRMAR TODOS OS OUTROS TEXTOS AINDA QUE 

MUITOS USAM ESTE TEXTO PARA LEVANTAR POLÊMICAS.  

Este é o texto preferido para aqueles que defendem o recasamento.  

Mateus 19:3-12  

3- Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: É lícito ao marido 

repudiar a sua mulher por qualquer motivo?  

A primeira pergunta que os fariseus fizeram?  

É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo?  

Havia entre os fariseus adeptos da escola de shamai, que só permitiam o divórcio em caso de 

infidelidade conjugal.  

Os da escola de hillel, que permitiam o divórcio quase que por capricho do marido.  

Ambos os grupos desejavam saber o que Jesus diria e o objetivo era um pretexto para pegar 

Jesus em alguma falha com esta pergunta capciosa.  

Por que os fariseus procuravam a Jesus?  

Porque queriam testá-lo, colocá-lo numa situação difícil, fazer uma armadilha, achar um defeito, 

um erro, agiam com malicia para com ele.  

Eles seguiam seus costumes, e buscavam deixar Jesus numa situação desconfortável, 

ridicularizado.  

Aqui temos a resposta clara de Jesus (vers. 4, 5, 6,). Importante lembrar que não está no 

versículo 9.  

4- Então, respondeu ele: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem 

e mulher,  

5- 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?  

6- De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou 

não o separe o homem.  

O objetivo de Jesus era defender a indissolubilidade do casamento (Jesus está do lado do Pai).  

“O que Deus ajuntou não o separe o homem”  
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Jesus não caiu na cilada dos fariseus, não defendeu nenhuma das duas escolas, e confirmou o 

princípio deixado pelo Pai.  

Vamos para a segunda pergunta:  

7- Replicaram-lhe: Por que mandou, então, Moisés dar carta de divórcio e repudiar?  

Temos aqui um SOFISMA.  

Há uma tentativa de colocar Jesus contra a lei de Moisés; e ainda podemos lembrar que a 

primeira pergunta estava encerrada, e radicalmente esclarecida, e Jesus não dava nenhuma 

brecha sobre o seu posicionamento.  

8- Respondeu-lhes Jesus: Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos 

permitiu repudiar vossa mulher; entretanto, não foi assim desde o princípio.  

Os fariseus eram radicais, legalistas, arbitrários, frios, sem compaixão, amor, e nesta questão do 

divórcio as mulheres sempre sofriam mais.  

Jesus estava atacando diretamente a postura daqueles que se achavam doutores da lei e a 

usavam por mera conveniência e interesses pessoais.  

9- Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações 

sexuais ilícitas (porneia, no grego), e casar com outra comete adultério (moichao, no 

grego) [e o que casar com a repudiada também comete adultério].  

Importante parar aqui para meditar no versículo 9.  

Procuramos ao longo da vida com Deus, e achamos várias versões da palavra, e elas trazem 

termos totalmente diferentes para a palavra porneia:  

⮚ Reina Valera diz, "a não ser por motivo de fornicação" e casar com outra comete 

adultério (A tradução da Thompson em inglês, e também King James)  

⮚ Nova Versão Internacional (NIV), diz, "exceto por imoralidade sexual”  

⮚ Tradução revista e corrigida diz, “exceto em caso de adultério” e casar com outra 

comete adultério.  

⮚ Bíblia Vida Nova diz, quem repudiar sua mulher, “não sendo por causa de relações 

sexuais ilícitas” e casar com outra comete adultério.  

Podemos achar mais palavras em outras traduções, como IMORALIDADE, PROSTITUIÇÃO, 

INFIDELIDADE CONJUGAL.  

O que significa então porneia?  

“Porneia” é um termo amplo que significa todo tipo de relação sexual ilícita, ilegítima aos olhos 

do Senhor. Ou seja, toda relação sexual fora do matrimônio estava incluída em porneia, pois a 

relação sexual somente é lícita dentro do matrimônio.  

Porneia é usado na Palavra, tanto no novo quanto no velho testamento, em situações de incesto, 

homossexualidade, adultério, fornicação, prostituição, poligamia, entre outros.  
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Um termo de tamanha importância tem palavras que são diferentes; mas graças ao Senhor 

podemos chegar a mesma conclusão com a ajuda do Espírito Santo.  

Vamos à tradução que traz clareza e tem harmonia, seguindo a hermenêutica com toda a palavra 

de Deus:  

Ora eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, EXCETO NO CASO DE 

MATRIMÔNIO FALSO, e esposa uma outra, comete adultério, e aquele que esposa uma 

mulher rejeitada, comete também adultério.  

Esta versão é dos Monges de Maredsous- Bélgica  

Neste versículo Jesus usa as mesmas palavras do sermão do monte:  

EU, PORÉM, VOS DIGO, Toda vez que ele usava esta expressão; ele falava de algo muito mais 

amplo do que a lei; e pela graça Ele era mais duro, mais radical, e acrescenta ao discípulo que 

não basta a lei; mas a equidade, o perdão, a reconciliação, ter um coração de carne, protegendo 

em amor, e nunca repudiando.  

10- Disseram-lhe os discípulos: Se essa é a condição do homem relativamente à sua 

mulher, não convém casar.  

11- Jesus, porém, lhes respondeu: Nem todos são aptos para receber este conceito, mas 

apenas aqueles a quem é dado.  

12- Porque há eunucos de nascença; há outros a quem os homens fizeram tais; e há 

outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto 

para o admitir admita.  

A conclusão dos discípulos é clara e contundente e os versículos por si só já falam.  

Nunca podemos colocar a traição, infidelidade, e outros termos que já estudamos para usar de 

“álibi” dissolvendo o casamento. Se a infidelidade (adultério), por si só, fosse uma exceção, o 

versículo seria diferente:  

“Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de moichao, e 

casar com outra comete moichao”  

Vamos lembrar o versículo na versão católica:  

Ora eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher “exceto no caso de 

matrimônio falso” e esposa outra comete adultério. E aquele que esposa uma mulher 

rejeitada, comete também adultério.  

Versão dos Monges de Maredsous- Bélgica.  

 

O QUE A BIBLIA ESTÁ DIZENDO? 

QUE TODA RELAÇÃO ILEGAL TEM QUE SER DESFEITA. 

POR ISSO PORNEIA É UM TERMO AMPLO. 

Enfim qualquer pessoa, em qualquer uma destas situações de pecado, tem que se separar (É 

isto que a bíblia está dizendo e assim harmonizamos toda palavra).  
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Mateus 5:32 CONFIRMA Mateus 19:9. 

Mateus 5:32 

Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais 

ilícitas, a expõe a tornarse adúltera; e aquele que casar com a repudiada comete adultério. 

Mateus 19:9 

Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais 

ilícitas, e casar com outra comete adultério [e o que casar com a repudiada comete adultério]. 

 

NÃO EXISTE EXCEÇÃO!!!  

NÃO EXISTE SEGUNDO CASAMENTO EM HIPÓTESE ALGUMA! 


