
   

179 
 

Com quem casar? 

Ne13.23 -29 

Introdução: 

Neemias ficara anos fora e retornara. As coisas não iam tão bem quanto anteriormente. Comparo 

com quando retorno de férias, descubro que as coisas vão tão bem que algumas vezes me perguntei: 

Será que se justifica eu estar aqui? 

As descobertas de Neemias eram somente negativas: deixaram de guardar o sábado, pararam de 

contribuir, levitas e cantores abandonaram o culto, amonitas e moabitas tinham presença no culto, 

cederam uma sala a Tobias... “Cada enxadada era uma nova minhoca/ descoberta”. 

Mais uma enxadada e surgem novos fatos: 

Ne13.23 Além disso, naqueles dias vi alguns judeus que se haviam casado com mulheres de Asdode, de Amom 
e de Moabe. 24 A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdode ou a língua de um dos outros povos, e 

não sabiam falar a língua de Judá. 

Haviam voltado a se casar com mulheres estrangeiras. Este era um problema recorrente. Esdras já 

abordara este assunto cerca de trinta anos antes, Neemias havia tratado anos antes e Malaquias 

também vai tratar com isso depois destes eventos. Muitos judeus tinham um certo fascínio pelas 

mulheres estrangeiras vizinhas de Israel. Talvez alguém aqui pergunte: ‘Problema’, qual era o 

problema? 

Assim como Neemias via problemas ao ponto de agir radicalmente... 

Ne 13.25 Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos. 

Falaremos da intensidade da reação, mas por enquanto ficamos somente com sua valoração do 

problema. 

Haviam outros que não viam problemas: 

Aqueles que se casaram e seus pais 

Um neto do sumo sacerdote se casara com uma samaritana, filha de um inimigo de Neemias. 

Havia problema mesmo? 

Essa é uma questão igualmente contemporânea. O que tem demais? ‘Pode ser uma maneira de 

evangelizar! ’ Quanto zelo evangelístico. Ainda não achei nas Escrituras nenhuma orientação a que se 

faça isso e nem tão pouco um caso a ser seguido. 

Sei que muito eventualmente isso se torna realidade. Se ‘dar certo’, é critério para se fazer de certo 

modo, considere que para cada caso que dá certo, dezenove não. Lembremos que no nosso caso, 

quem determina o certo e o errado é Deus e não o pragmatismo 
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O que a Lei determinava? 

Vamos voltar aos fundamentos da fé e vejamos o que Deus estipulava: 

Ex 34.12 Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois 
eles se tornariam uma armadilha.13 Pelo contrário, derrube os altares deles, quebre as suas colunas sagradas 
e corte os seus postes sagrados. 14 Nunca adore nenhum outro deus, porque o Senhor, cujo nome é Zeloso, é 

de fato Deus zeloso. 15 Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra; pois quando 
eles se prostituírem, seguindo aos seus deuses e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo 
a comer dos seus sacrifícios 16 e escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se 

prostituírem, seguindo aos seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. 

Destaques: 

Não tinha qualquer razão étnica. Lembremos que na história do povo, mulheres de origem não 

judaica foram grandes protagonistas: Raabe (cananita), Ruth (Moabita), Bate-Seba (hitita) 

As razões apresentadas estão relacionadas ao culto em si. Seria uma armadilha (12) 

Tudo que fosse religioso deveria ser destruído (13) 

Não podiam adorar seus deuses (14) 

Cercar de não ser levado às suas práticas (15) 

Evitar que a próxima geração se case com estrangeiras à infidelidade a Deus. 

Embora esta fosse uma prática, aparentemente não muito comum, parece que era um grupo 

pequeno que estava nestas condições, não se pode ignorar que havia o caso do neto do sumo-

sacerdote. 

Ne13.28 Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita. E eu o 
expulsei para longe de mim. 

Neste caso havia orientação objetiva do Senhor: 

Lv21.10 O sumo sacerdote... 13 Ele tomará por mulher uma virgem.14 Viúva, ou repudiada, ou desonrada, ou 
prostituta, estas não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher. 15 E não profanará a sua 

descendência entre o seu povo, porque eu sou o SENHOR, que o santifico. 

Como principal protagonista no culto ao Senhor, a exigência era mais elevada e importante, mas 

entre as exigências estava o ser do povo. 

O neto de Eliasibe estava na linhagem dos sumo-sacerdotes e consequentemente teria muita 

influência no culto da nação. O próprio Eliasibe e Joiada estavam fazendo um desserviço para a fé de 

seu próprio povo. 

O que ensina a história? 
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Judá 

Entre os patriarcas temos a história de Judá que se casou com uma cananeia (12), com a qual teve 

três filhos: Er, Onam e Selá 

Gn38.7 Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá, e por isso o matou. 8 Então 
Judá disse a Onã: Case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e 

dê uma descendência a seu irmão. 9 Mas Onã sabia que a descendência não seria sua; assim, toda vez que 
possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. 

10 O Senhor reprovou o que ele fazia, e por isso o matou também. 11 Disse então Judá à sua nora Tamar: 
More como viúva na casa de seu pai até que o meu filho Selá cresça, porque pensou: Ele também poderá 

morrer, como os seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. 12 No correr do tempo morreu a filha de 
Sua, mulher de Judá; e, consolado Judá, subiu aos tosquiadores de suas ovelhas, em Timna, ele e seu amigo 

Hira, o adulamita. 

Segue a história e Judá que vai a Timna e Tamar sabendo disso se veste de prostituta e passa por uma 

delas sendo bem-sucedida. Ela acerta o preço (um cabrito), pede uma garantia (selo, cordão e 

cajado), some de receber, engravidou, ao Saber Judá ordena que a queimem e... 

Salomão 

Salomão é o exemplo empregado por Neemias 

Ne 13.26 Não foi por causa de casamentos como esses que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre as muitas 
nações não havia rei algum como ele. Ele era amado de seu Deus, e Deus o fez rei sobre todo o Israel, mas até 

mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. 

Neemias conhecia a história bíblica, sabia o que seu biógrafo escrevera 

1Rs 11.1 Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras: moabitas, amonitas, 
edomitas, sidônias e hetéias, 2 mulheres das nações de que havia o SENHOR dito aos filhos de Israel: Não 

caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração, para seguirdes os seus deuses. A 
estas se apegou Salomão pelo amor. 3 Tinha setecentas mulheres, princesas e trezentas concubinas; e suas 

mulheres lhe perverteram o coração. 4 Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir 
outros deuses; e o seu coração não era de todo fiel para com o SENHOR, seu Deus, como fora o de Davi, seu 

pai. 5 Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. 6 Assim, fez 
Salomão o que era mau perante o SENHOR e não perseverou em seguir ao SENHOR, como Davi, seu pai. 7 

Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a 
Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amom. 8 Assim fez para com todas as suas mulheres 

estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. 

Certamente podemos lançar outros exemplos, mesmo antes de Judá, no caso de seu tio Esaú; Sansão 

e Dalila e Acabe e Jezabel, mas a tônica é sempre a mesma. 

Neemias 

Reação de Neemias, parece descabida na forma, mas tem seu paralelo no Senhor Jesus quando 

purifica o templo de cambistas. Ele já havia ameaçado os comerciantes que vinham aos sábados. 

Desconto de cultura e tempo. 
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Nos dias de Neemias, além de vermos a negligência de alguns do povo, havia a negligência na família 

do sumo sacerdote. 

Ne13.23 Além disso, naqueles dias vi alguns judeus que se haviam casado com mulheres de Asdode, de Amom 
e de Moabe. 28 Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o 

horonita. E eu o expulsei para longe de mim. 

Já tinham algum problema: 

Ne13.24 A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdode ou a língua de um dos outros povos, e não 
sabiam falar a língua de Judá. 

Metade deles não falava a língua dos judeus, o hebraico, a língua da Lei de Deus, do culto a Deus; 

estavam rompendo com os costumes e cultura e a fé do povo da aliança. Erosão em poucas gerações. 

Amon, capital Amann, adorava Moloque e Moabe adorava Chemosh ambos sacrificavam crianças. 

A contemporaneidade do problema 

Podemos discutir se é um problema ou não, se é uma consideração que devemos ter hoje, mas... 

Vamos partir de que era efetivamente um problema importante dentro do contexto da velha aliança 

a ponto de Deus estabelecer claramente uma proibição. 

Não podemos ignorar que a rejeição do princípio leva à trágica realidade que Deus intenta evitar: 

Perda da qualidade e permanência da aliança com Ele. 

Neemias não exagerou na percepção do problema, ainda que possamos discordar de sua reação. 

Ne13.25 Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos. 

Quanto é válido para nós hoje? 

Deus fez uma aliança conosco, através da redenção em Cristo. Somos seu povo. 

1Pe 2.8Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar 
as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 

Nova identidade, nova função, novos compromissos 

As divindades hoje são as mais diversas, como eram naqueles dias, que nos desviam do verdadeiro 

Deus. 

Encontramos uma orientação nas Escrituras que tem abordagem bastante ampla que afeta também a 

visão acerca de casamento. 

2Co6.14 Não se ponham em jugo desigual com descrentes. Pois o que têm em comum a justiça e a maldade? 
Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? 15 Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum 

entre o crente e o descrente? 16 Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do 
Deus vivo. Como disse Deus: Habitarei com eles e entre eles andarei; serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 
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17 Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os 

receberei    18 e lhes serei Pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-poderoso. 

Assunto aqui não é casamento, mas sim qualquer ligação social em que coloca o filho de Deus em 

alguma ligação que ameaça o cristão, seus valores e prioridades. 

Considerando que casamento é: Uma instituição divina, com propósitos divinos, valores divinos, 

princípios divinos; Jugo, comunhão, harmonia, acordo. 

Isto é aplicável ao casamento, pois conforme o propósito de Deus, um casamento somente alcança 

seu potencial, quando ambos buscam a Deus como seu Soberano Senhor e Salvador. 

Como se aplica este princípio? 

Primeiramente eu destaco que Neemias tratou o caso como sendo de repreensão. 

Ne13.25 Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos. Fiz 
com que jurassem em nome de Deus e disse-lhes: Não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos 

filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com seus filhos ou com vocês. 26 Não foi por causa de 
casamentos como esses que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre as muitas nações não havia rei algum como 

ele. Ele era amado de seu Deus, e Deus o fez rei sobre todo o Israel, mas até mesmo ele foi induzido ao pecado 
por mulheres estrangeiras. 27 Como podemos tolerar o que ouvimos? Como podem vocês cometer essa terrível 

maldade e serem infiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? 

Não deixou passar, antes repreendeu 25 

Levou-os a assumirem compromisso 25 

Deu-lhes consciência da tragédia que construíam 26 

Definiu como terrível maldade e infidelidade a Deus 27 

Chamo a atenção para quem ele repreende: 

Pais –Verso 25 

Função paterna era justamente conduzir os filhos no caminho do Senhor, fazê-los Seu discípulo. 

Certamente o problema não começou com o casamento dos filhos. O que seus pais fizeram para que 

seus filhos andassem no caminho do Senhor? 

Trazer à igreja é parte, mas são vocês na educação do dia-a-dia que leva seus filhos a serem 

discípulos. 

Educar os filhos nos caminhos do Senhor já é uma tarefa enorme, mas fazer com o lar dividido é 

muito mais difícil. 

Filhos Verso 27 
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Não é em qualquer fase da vida que você tem poder de proibir seus filhos. 

Vocês jovens assumam sua responsabilidade diante de Deus. 

Já sabemos que Deus não tem problema de memória, mas esta era uma oração alinhada com a 

vontade de Deus: 

Ne13.29 Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e 
levítica. 

Pedindo que Deus desse a devida retribuição aos sacerdotes que estavam em posição de conduzir o 

povo na direção de servir a Deus e andavam na contramão. 

Ainda tinham o fato de Sambalate ser o principal adversário de Neemias em suas reformas. 

Para esta questão, deixe nas mãos de Deus. Ele cuida. Nem tudo se pode fazer. 

 

Perguntas de Aprofundamento do Estudo 

1º Como você vê a reação de Neemias? Muito intensa e contundente para a situação? 

2º Você entende que a união de um cristão e não cristão é aceita pelo Senhor? Por que os cristãos 

entram nesta situação? 

3ª Qual será uma postura adequada para que está em um relacionamento apresentado por 

Neemias? 

4º Como vocês pais podem influenciar positivamente seus filhos, à uma escolha pautada nas 

verdades de Deus? 

 

 

 

 

 


