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A INSTRUÇÃO BÍBLICA

Dt 7: 1 Quando o SENHOR, teu Deus, te introduzir 
na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado 

muitas nações de diante de ti, os heteus, e os 
girgaseus, e os amorreus, e os cananeus, e os 

ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, sete nações 
mais numerosas e mais poderosas do que tu;

2  e o SENHOR, teu Deus, as tiver dado diante de 
ti, para as ferir, totalmente as destruirás; não farás 

com elas aliança, nem terás piedade delas;

3  nem contrairás matrimônio com os filhos 
dessas nações; não darás tuas filhas a seus 
filhos, nem tomarás suas filhas para teus 

filhos; 4  pois elas fariam desviar teus filhos 
de mim, para que servissem a outros deuses; 
e a ira do SENHOR se acenderia contra vós 
outros e depressa vos destruiria.5  Porém 

assim lhes fareis: derribareis os seus altares, 
quebrareis as suas colunas, cortareis os seus 
postes-ídolos e queimareis as suas imagens

de escultura.6  Porque tu és povo santo ao 
SENHOR, teu Deus; o SENHOR, teu Deus, te 

escolheu, para que lhe fosses o seu povo 
próprio, de todos os povos que há sobre a 

terra.

(Dt 7:1-6)

Dt 7:1-6

•Proibição à nação
•Motivo: "fariam desviar teus filhos de mim"
•A seriedade do mandamento e a gravidade do 

descumprimento são percebidos no juízo 
anunciado:  "a ira do Senhor se acenderia 
contra vós e depressa vos destruiria"
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Js 23: 11 Portanto, empenhai-vos em guardar a 
vossa alma, para amardes o SENHOR, vosso Deus. 
12  Porque, se dele vos desviardes e vos apegardes 
ao restante destas nações ainda em vosso meio, e 

com elas vos aparentardes, e com elas vos 
misturardes, e elas convosco, 13  sabei, 

certamente, que o SENHOR, vosso Deus, não 
expulsará mais estas nações de vossa presença, 
mas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas 

ilhargas,

e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais 
nesta boa terra que vos deu o SENHOR, vosso 

Deus.
14  Eis que, já hoje, sigo pelo caminho de 

todos os da terra; e vós bem sabeis de todo o 
vosso coração e de toda a vossa alma que 

nem uma só promessa caiu de todas as boas 
palavras que falou de vós o SENHOR, vosso 

Deus; todas vos sobrevieram, nem uma delas 
falhou.

15  E sucederá que, assim como vieram sobre 
vós todas estas boas coisas que o SENHOR, 
vosso Deus, vos prometeu, assim cumprirá o 
SENHOR contra vós outros todas as ameaças 
até vos destruir de sobre a boa terra que vos 

deu o SENHOR, vosso Deus.

(Js 23:11-15)

Js 23:11-15

• Consequências anunciadas à mistura com outras nações:
§Não serão expulsas do seu meio
§ Serão uma armadilha
§Trarão muitos sofrimentos
§ Impedirão de enxergar adequadamente
§Trarão muita dor e atrapalharão suas vidas 
§ Levarão ao perecimento - destruição

• Deus anuncia que tão certo como a realidade das bênçãos 
prometidas (que eles desfrutaram) seria a realidade das 
maldições anunciadas

SERÁ QUE ESSES TEXTOS NÃO 
ESTÃO ADVOGANDO SOMENTE A 
PUREZA RACIAL (XENOFOBIA)?

Ex 12:48  Qualquer estrangeiro residente 
entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do 
Senhor terá que circuncidar todos os do sexo 

masculino da sua família; então poderá 
participar como o natural da terra. Nenhum 
incircunciso poderá participar.49  A mesma 

lei se aplicará ao natural da terra e ao 
estrangeiro residente.
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Lv 19:33  Se o estrangeiro peregrinar na 
vossa terra, não o oprimireis.34  Como o 
natural, será entre vós o estrangeiro que 

peregrina convosco; amá-lo-eis como a vós 
mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do 

Egito. Eu sou o SENHOR, vosso Deus.

Dt 24:20  Quando sacudires a tua oliveira, 
não voltarás a colher o fruto dos ramos; para 

o estrangeiro, para o órfão e para a viúva 
será.

Dt 24:21  Quando vindimares a tua vinha, 
não tornarás a rebuscá-la; para o estrangeiro, 

para o órfão e para a viúva será o restante.

Ez 44:9  Assim diz o SENHOR Deus: Nenhum 
estrangeiro que se encontra no meio dos 

filhos de Israel, incircunciso de coração ou 
incircunciso de carne, entrará no meu 

santuário.

Ez 47:21  Repartireis, pois, esta terra entre 
vós, segundo as tribos de Israel.22  Será, 

porém, que a sorteareis para vossa herança e 
para a dos estrangeiros que moram no meio 
de vós, que gerarem filhos no meio de vós; e 
vos serão como naturais entre os filhos de 
Israel; convosco entrarão em herança, no 

meio das tribos de Israel.23  E será que, na 
tribo em que morar o estrangeiro, ali lhe 

dareis a sua herança, diz o SENHOR Deus.

Não se trata de Xenofobia

•Estrangeiros poderiam habitar em Israel 
desde que se submetessem à Deus e Suas 
Leis
•A mesma Lei válida para Israel, valia para 
os estrangeiros habitando com eles
•A Lei ordenava que os Israelitas amassem 
os estrangeiros vivendo entre eles

Não se trata de Xenofobia

•Havia uma provisão específica na Lei para 
sustento dos estrangeiros vivendo em Israel!
•Quando Ezequiel no cap. 47 anuncia a 

restauração de Israel pós exílio, estrangeiros 
são considerados nativos - embora tenha 
reprovado os estrangeiros incircuncisos no cap. 
44!
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O Caso de Raabe

•Js 6:25  Mas Josué conservou com vida a 
prostituta Raabe, e a casa de seu pai, e tudo 
quanto tinha; e habitou no meio de Israel até ao 
dia de hoje, porquanto escondera os 
mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó.

Mt 1:5  Salmom gerou de Raabe a Boaz; este, de 
Rute, gerou a Obede; e Obede, a Jessé;

O caso de Raabe

•Raabe e seus familiares foram aceitos em 
Israel
•Raabe se casou com um Israelita, e se 
tornou uma ancestral de Jesus Cristo!

O Caso de Rute

•Rt 1:1 Nos dias em que julgavam os juízes, 
houve fome na terra; e um homem de Belém de 
Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua 
mulher e seus dois filhos...4  os quais casaram 
com mulheres moabitas; era o nome de uma 
Orfa, e o nome da outra, Rute; e ficaram ali 
quase dez anos.

O Caso de Rute

•Rt 1:15  Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu 
povo e aos seus deuses; também tu, volta após a tua 
cunhada.16  Disse, porém, Rute: Não me instes para que 
te deixe e me obrigue a não seguir-te; porque, aonde quer 
que fores, irei eu e, onde quer que pousares, ali pousarei 
eu; o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus.17  
Onde quer que morreres, morrerei eu e aí serei sepultada; 
faça-me o SENHOR o que bem lhe aprouver, se outra coisa 
que não seja a morte me separar de ti.

O Caso de Rute

•Rute e Orfa eram Moabitas, casadas com Israelitas
•Quando ficaram viúvas, Orfa voltou para seus deuses
•Rute permaneceu fiel à Deus e cuidou da sua sogra, 

também viúva.
•Rute acabou casando com Boaz (filho de Raabe), e 

também é uma ancestral de Jesus Cristo! (Mt 1:5)

O Caso de Urias

•2Sm 11:3  Davi mandou perguntar quem era. Disseram-
lhe: É Bate-Seba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu.

•1Cr 11:26  Foram os heróis dos exércitos: Asael, irmão 
de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém; ... 41  Urias, 
heteu; Zabade, filho de Alai;
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O Caso de Urias

•Urias, embora Heteu, vivia como um 
israelita, casado com uma israelita
•Era um dos heróis de guerra de Israel

A Razão da Proibição

•A proibição do casamento misto não tinha conotação 
racial, mas religiosa e espiritual
•A proibição apontada nestes textos é inquestionavelmente 

de casamentos inter-religiosos
•O pecado era cometido quando israelitas se casavam com 

adoradores (as) de outros deuses
•Estrangeiros aceitos como nativos que se convertessem a 

Jeová poderiam se casar com pessoas de Israel

A Razão da Proibição

•Deus se opõe às más influências das outras 
religiões nas famílias do seu povo
•Tais influências são perniciosas, pois afastam as 

pessoas de Deus
•Tais influências significam o inimigo atuando e 

eventualmente dominando as famílias que 
deveriam adorar a Deus com exclusividade

BREVE HISTÓRIA DAS VIOLAÇÕES 
E SUAS CONSEQUÊNCIAS

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.
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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.

9 Pelo que o SENHOR se indignou contra Salomão, pois 
desviara o seu coração do SENHOR, Deus de Israel, que 
duas vezes lhe aparecera. 10  E acerca disso lhe tinha 

ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, 
não guardou o que o SENHOR lhe ordenara. 11  Por isso, 
disse o SENHOR a Salomão: Visto que assim procedeste e 
não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que 

te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. 
(1Rs 11:1-11)

1Rs 11:1-11

•Salomão desobedeceu a Deus por causa do "amor" às 
estrangeiras
•Tais mulheres levaram "o sábio dos sábios" à idolatria 
•Salomão negligenciou seus próprios ensinamentos sobre 

sabedoria (Pv 7:4-5)
•Uma desobediência levou à outra e Salomão perdeu o 

reino por causa desses casamentos que o levaram à 
idolatria! (1Rs 11:30-33)

Ed 10: 1 Enquanto Esdras orava e fazia confissão, 
chorando prostrado diante da Casa de Deus, ajuntou-se a 

ele de Israel mui grande congregação de homens, de 
mulheres e de crianças; pois o povo chorava com grande 
choro.2  Então, Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de 

Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos 
transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres 
estrangeiras, dos povos de outras terras, mas, no tocante a 

isto, ainda há esperança para Israel. 

3  Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que 
despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo 
o conselho do Senhor e o dos que tremem ao mandado do 
nosso Deus; e faça-se segundo a Lei.4  Levanta-te, pois 

esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo; sê 
forte e age.5  Então, Esdras se levantou e ajuramentou os 
principais sacerdotes, os levitas e todo o Israel, de que 

fariam segundo esta palavra. E eles juraram. (Ed 10:1-5)

8  Os líderes e as demais autoridades tinham 
decidido que aquele que não viesse no prazo 

de três dias perderia todos os seus bens e 
seria excluído da comunidade dos exilados. 
10  Então o sacerdote Esdras levantou-se e 
disse-lhes: Vocês têm sido infiéis! Vocês se 

casaram com mulheres estrangeiras, 
aumentando a culpa de Israel.
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11  Agora confessem ao Senhor, o Deus dos 
seus antepassados, e façam a vontade dele. 
Separem-se dos povos vizinhos e das suas 

mulheres estrangeiras.12  A comunidade toda 
respondeu em voz alta: Você está certo! 

Devemos fazer o que você diz.

Ed 10:1-12

•O contexto era de retorno do exílio para reocupar 
Jerusalém e reconstruir o templo
•Houve reconhecimento do pecado (casamentos mistos)
•Houve a iniciativa de reverter a "maldição"
•O povo entendeu que a condição para um retorno 

abençoado seria purificar os exilados desta contaminação
•A implicação social do seu pecado foi gigantesca: 

mulheres estrangeiras e seus filhos tiveram que ser 
mandados embora!

Ed 10:1-5

• A comunidade manifestou sua preferência pelo divórcio e 
abandono de filhos para voltarem a obedecer a Lei, reocuparem 
Jerusalém e retomarem o culto a Jeová para serem poupados do 
juízo pelos casamentos inter-religiosos 
§ (Js 23:13)

‣ Serão uma armadilha
‣ Trarão muitos sofrimentos
‣ Impedirão de enxergar adequadamente
‣ Trarão muita dor e atrapalharão suas vidas 
‣ Levarão ao perecimento - destruição

Ne 13: 23 Vi também, naqueles dias, que judeus haviam 
casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. 24  

Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar 
judaico, mas a língua de seu respectivo povo. 25  Contendi 
com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes 
arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: Não 
dareis mais vossas filhas a seus filhos e não tomareis mais 
suas filhas, nem para vossos filhos nem para vós mesmos.

26 Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre 
muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era 

amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo o 
Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o 

fizeram cair no pecado. 27  Dar-vos-íamos nós ouvidos, 
para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o 

nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? 30  
Limpei-os, pois, de toda estrangeirice ...

(Ne 13:26-30)

Ne 13:26-30 

•Cerca de 27 anos depois de Esdras, a próxima 
geração do povo que retornou do exílio e que havia 
se purificado dos casamentos mistos em Esdras, 
voltou a se contaminar. Seus filhos nem falavam mais 
hebraico!
•Neemias lembra que esse foi o pecado de Salomão
•Neemias tem novamente que expulsar mulheres e 

crianças estrangeiras
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Ml 2: 10 Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou 
o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os 
outros, profanando a aliança de nossos pais?11  Judá tem 
sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em 
Jerusalém; porque Judá profanou o santuário do SENHOR, 

o qual ele ama, e se casou com adoradora de deus 
estranho.12  O SENHOR eliminará das tendas de Jacó o 

homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta 
ofertas ao SENHOR dos Exércitos.

Ml 2:10-12

• Na próxima geração após Neemias, o mesmo pecado é 
novamente cometido
• Seu pecado ao se envolverem com adoradoras de deus estranho 

é o de profanação do templo
• Eles desobedeciam a Deus com seus casamentos e vinham 

oferecer sacrifícios no templo
• Se esqueceram de que o Senhor quer a obediência e não os 

sacrifícios! (1Sm 15:22)
• O profeta adverte novamente que serão eliminados do povo os 

que cometem este pecado

O MESMO MANDAMENTO É 
MANTIDO NO NOVO TESTAMENTO 1Co 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.

Somente no Senhor

•Um novo casamento após a viuvez, 
"somente no Senhor" - ou só com outra 
pessoa crente
•Embora implícito, é indiscutível que a 
mesma restrição vale para o primeiro 
casamento

O Jugo Desigual
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Jugo Desigual

•ἑτεροζυγέω
•Esse termo virou sinônimo de casamento 
ou namoro misto em muita literatura cristã
•Encontra-se em 2Co 6:12

2Co 6:14  Não vos ponhais em jugo desigual com os 
incrédulos; porquanto que sociedade pode haver entre a 
justiça e a iniqüidade? Ou que comunhão, da luz com as 
trevas?15  Que harmonia, entre Cristo e o Maligno? Ou 

que união, do crente com o incrédulo?16  Que ligação há 
entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos 

santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: 
Habitarei e andarei entre eles; serei o seu Deus, e eles 

serão o meu povo.

17  Por isso, retirai-vos do meio deles, 
separai-vos, diz o Senhor; não toqueis em 

coisas impuras; e eu vos receberei,18  serei 
vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e 

filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso.1 Tendo, 
pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-
nos de toda impureza, tanto da carne como 

do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade 
no temor de Deus.

Jugo Desigual

•O texto não trata especificamente de casamento misto
•O texto trata de "contaminação" com iniquidade,  

imoralidade e idolatria ("impurezas da carne e do 
espírito")
•Essas coisas eram praticadas pelos Coríntios nos seus 

relacionamentos de amizade com os pagãos
• Insistiam em manter seus relacionamentos de amizade e 

sua frequência às festas pagãs que envolvia orgias e 
alimentos sacrificados!

Jugo Desigual

• O texto de jugo desigual é precedido por:
§2Co 6:11 Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos 

todo o nosso coração!12  Não lhes estamos limitando nosso afeto, 
mas vocês nos estão limitando o afeto que têm por nós.

• E é sucedido por:
§2Co 7:1 Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos 

de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a 
santidade no temor de Deus.2  Concedam-nos lugar no coração de 
vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a 
ninguém exploramos.

Jugo Desigual

•Os coríntios tinham mais afeição pelos incrédulos do 
que pelo apóstolo!
•Portanto, jugo desigual com incrédulos em 2Co = 

associação com eles para praticar iniquidade, 
imoralidade e/ou idolatria (1Co 6:15 e 18-20; 1Co 
10:20-21 e 2Co 12:20-21) 
§Esses assuntos haviam sido tratados na 1ª carta, mas 

ainda havia práticas impuras entre eles 
(2Co 12:20-21)
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Jugo Desigual

•Casamento misto em si não implica 
necessariamente:
§nem em imoralidade (o sexo foi criado para 

ser praticado estritamente dentro das 
fronteiras do casamento. Um casamento misto 
pode ser sexualmente puro)
§nem em idolatria (se o cristão não sucumbir 

à eventual fé idólatra do outro)

Jugo Desigual

•O casamento misto é pecado porque configura uma 
desobediência a Deus que o proíbe
§Neste sentido pode ser classificado como iniquidade 

(violação da lei de Deus)
• Jugo desigual vai muito além de casamento misto
•Penso que devemos ser cautelosos para não colaborarmos 

com a deformação da terminologia bíblica
•Há textos abundantes e específicos sobre casamento misto 

- 2Co 6 não é um deles.

OUTROS ARGUMENTOS A SEREM 
USADOS PARA TENTAR IMPEDIR 

UM CASAMENTO MISTO

1. Mostrar que o crente estará se unindo por 
toda a vida com um inimigo de Deus

1. Mostrar que o crente estará se unindo por 
toda a vida com um inimigo de Deus

•Rm 5:10  Porque, se nós, quando inimigos, 
fomos reconciliados com Deus mediante a 
morte do seu Filho, muito mais, estando já 
reconciliados, seremos salvos pela sua 
vida;

2. Mostrar para o crente quem será o seu 
sogro

O SOGRÃO!
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2. Mostrar para o crente quem será o seu 
sogro

•Jo 8:44  Vós sois do diabo, que é vosso pai, e 
quereis satisfazer-lhe os desejos. 
•1Jo 3:10  Nisto são manifestos os filhos de Deus 

e os filhos do diabo: todo aquele que não pratica 
justiça não procede de Deus, nem aquele que 
não ama a seu irmão.

3. Mostrar que estará se casando com 
alguém controlado por Satanás

3. Mostrar que estará se casando com 
alguém controlado por Satanás

• Ef 2:1 Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e 
pecados,2  nos quais andastes outrora, segundo o curso deste 
mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que 
agora atua nos filhos da desobediência;

3. Mostrar que estará se casando com 
alguém controlado por Satanás

•Ef 4:17 Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que 
não mais andeis como também andam os gentios, na 
vaidade dos seus próprios pensamentos,18  
obscurecidos de entendimento, alheios à vida de 
Deus por causa da ignorância em que vivem, pela 
dureza do seu coração,19  os quais, tendo-se 
tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, 
com avidez, cometerem toda sorte de impureza.

3. Mostrar que estará se casando com 
alguém controlado por Satanás

•Estará se casando com alguém cuja vida é 
plenamente controlada pelo inimigo
•Estará se casando com alguém que não foi 
liberto da escravidão ao pecado
•Estará se casando com alguém que não tem 
a menor chance de viver como Deus aprova

3. Mostrar que estará se casando com 
alguém controlado por Satanás

•Estará se casando com alguém que tem 
uma compulsão inevitável (escravidão) à 
mentira e à imoralidade, ao adultério e a 
todos os outros pecados que afetam 
diretamente a estabilidade do casamento
•Estará se casando com alguém que com 
certeza absoluta lhe causará muito 
sofrimento e tristeza
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4. Mostrar que os filhos receberão 
influência satânica dentro de casa

4. Mostrar que os filhos receberão 
influência satânica dentro de casa

•Seus filhos poderão até receber suas instruções bíblicas
•Seus filhos poderão até serem influenciados pelo seu bom 

exemplo
•Mas eles também receberão instruções anti-bíblicas
•E eles serão influenciados por alguém que não é e nem 

pode ser um bom exemplo
•Será muito mais difícil manter sozinho os filhos no 

caminho do Senhor

5. Mostrar que está fazendo uma escolha 
emocional que despreza a Deus

5. Mostrar que está fazendo uma escolha 
emocional que despreza a Deus

•1Sm 15:23  Porque a rebelião é como o pecado de 
feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos 
do lar. 

5. Mostrar que está fazendo uma escolha 
emocional que despreza a Deus

•Sua desobediência é rebelião
•Sua desobediência é obstinação
•Deus vê esse pecado como um desprezo a 
Ele próprio (Deus equipara à gravidade da 
feitiçaria e da idolatria)
•Quando a empolgação pela outra pessoa 
passar (e ela certamente passará depois de 
algum tempo) o que lhe restará será o 

5. Mostrar que está fazendo uma escolha 
emocional que despreza a Deus

•Mostrar que a opção reflete inequivocamente 
quem a pessoa ama mais
•Deus nos comunica que Ele não é amado quando 

se faz a opção pelo descrente em detrimento ao 
mandamento de Deus
§Jo 14:21  Aquele que tem os meus mandamentos 

e os guarda, esse é o que me ama;
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6.Mostrar que o Casamento Misto Contraria o Propósito do 
Casamento cristão: Espelhar a relação de Cristo com a Igreja

6.Mostrar que o Casamento Misto Contraria o Propósito do 
Casamento cristão: Espelhar a relação de Cristo com a Igreja

•Ef 5:24  Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, 
assim também as mulheres sejam em tudo submissas 
ao seu marido.25  Maridos, amai vossa mulher, como 
também Cristo amou a igreja e a si mesmo se 
entregou por ela,26  para que a santificasse, tendo-a 
purificado por meio da lavagem de água pela 
palavra,27  para a apresentar a si mesmo igreja 
gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa 
semelhante, porém santa e sem defeito...

6.Mostrar que o Casamento Misto Contraria o Propósito do 
Casamento cristão: Espelhar a relação de Cristo com a Igreja

•28  Assim também os maridos devem amar a sua mulher 
como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo 
se ama.29  Porque ninguém jamais odiou a própria carne; 
antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz 
com a igreja;30  porque somos membros do seu corpo.31  
Eis por que deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se 
unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne.32  
Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à 
igreja.

6.Mostrar que o Casamento Misto Contraria o Propósito do 
Casamento cristão: Espelhar a relação de Cristo com a Igreja

•O casamento cristão é comparado com a relação 
entre Cristo e a Igreja
•Amor do marido igual ao de Cristo
•Submissão da esposa igual à da igreja
•Tudo para a glória de Deus
•Em um casamento misto isso tudo é inviabilizado

7.Mostrar A Realidade de Casamentos 
Mistos

7.Mostrar A Realidade de Casamentos 
Mistos

•Propor uma conversa entre o crente 
obstinado e alguns crentes que estão 
sofrendo em casamentos mistos
§Conhecer as implicações da desobediência
§Conhecer o tamanho do sofrimento
§Conhecer as lutas e frustrações que o crente 

fica sujeito
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Avaliar Se Tal Casamento Será 
Realmente Misto

Obstinação Pela Desobediência Pode 
Ser Evidência de Falta de Conversão

Desobediência Pode Ser Evidência de Falta 
De Conversão

•Averiguar se o suposto crente é de fato convertido
§Você é salvo?
§Do que você é salvo?
§Por que você acha que você é salvo?

•Se o suposto crente não for realmente um filho de 
Deus, não se trata de um casamento misto - trata-se 
de um casamento de um descrente frequentando a 
igreja com outro descrente

OUTROS ARGUMENTOS A SEREM 
USADOS PARA DESMONTAR 

ALGUMAS RACIONALIZAÇÕES 
TÍPICAS

1. Meu futuro cônjuge descrente poderá se 
converter um dia

•Essa racionalização baseia-se na observação de casos 
reais onde isso aconteceu
•Entretanto a pessoa simplesmente ignora os casos onde 

isso não aconteceu, e o inferno que o casamento virou
•De qualquer maneira, devemos lembrar a pessoa que Deus 

não abre exceções quanto a ser obedecido
•Se a pessoa quer ser fiel a Deus, deve aguardar que o 

outro se converta, ou desistir do outro.

2.Nós já conversamos e meu futuro cônjuge descrente 
não atrapalhará minha vida cristã 

•Mostrar que já está atrapalhando levando a pessoa à obstinação 
e rebeldia contra Deus!
• Enfatizar que há um grande potencial de que, com o tempo, haja 

oposição à sua participação na vida da igreja. São muitos 
compromissos e muito tempo envolvido sem a participação do 
cônjuge
• Lembrar que oportunamente poderá ser pressionada a ser 

cúmplice de alguma obra maligna
• Levar a pessoa a perceber que crer que o outro manterá sua 

palavra é pura ingenuidade!

3. Meu futuro cônjuge é descrente, mas é 
uma pessoa muito boa 

•Mostrar que isso é tolice! (Rm 3:10-18) Lembrar que sem 
a transformação de Cristo não há pessoas boas!
•Mostrar que sua impressão é uma ilusão que foi formada 

com base nas máscaras típicas do namoro e noivado.
•Mostrar que com o tempo a pessoa conhecerá mais o 

cônjuge descrente, e não vai gostar do que irá descobrir! 
Na verdade vai detestar e aí será tarde para voltar atrás. 
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4.Deus quer a Minha Felicidade e Eu Só 
Serei Feliz com essa Pessoa

•Mostrar que só há felicidade quando há plena obediência a 
Deus
§Sl 112:1  Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao 

SENHOR e se compraz nos seus mandamentos.
•Mostrar que o lado inevitável da desobediência é a 

infelicidade e a tristeza
§Sl 32:3  Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os 

meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia.4  
Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu 
vigor se tornou em sequidão de estio.

CASAMENTOS MISTOS SÃO UMA 
REALIDADE INEVITÁVEL

Casamentos Mistos

•Há 2 formas de se produzir um casamento misto:
§Desobedecer a Deus ao se casar com uma pessoa 

incrédula (evitável)
§Um dos cônjuges chega a Cristo e o outro não 

(inevitável)
•Uma vez produzido, vemos na Bíblia que é vontade 

de Deus que seja mantido
§Diferentemente do que ocorreu no AT em Esdras e 

Neemias

MOTIVOS PARA UM CRISTÃO SE 
EMPENHAR PARA MANTER SEU 

CASAMENTO MISTO

1. A Desobediência pelo Casamento Misto pode Ser 
Agravada com o Pecado do Divórcio

Ml 2:16  Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel

1Co 7:12  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.

1. A Desobediência pelo Casamento Misto pode 
Ser Agravada com o Pecado do Divórcio

•Deus ordena que não haja casamento misto.
•Mas Deus também ordena que não haja divórcio.
•Ao desobedecer a Deus por casar com uma pessoa 

incrédula, o cristão assume um compromisso com a 
pessoa e com Deus: manter o matrimônio 
(Mt 19:4-6).
•O casamento misto não é desculpa para quebrar esse 

compromisso. Deus não permite que o crente se divorcie 
simplesmente pela razão de o cônjuge ser incrédulo. 
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2. Bom Testemunho e Evangelização do 
Cônjuge

•1Pe 3:1 Mulheres, sede vós, igualmente, 
submissas a vosso próprio marido, para 
que, se ele ainda não obedece à palavra, 
seja ganho, sem palavra alguma, por meio 
do procedimento de sua esposa,2  ao 
observar o vosso honesto comportamento 
cheio de temor.

2. Bom Testemunho e Evangelização do 
Cônjuge

•1Co 7: 14  Porque o marido incrédulo é 
santificado no convívio da esposa, e a esposa 
incrédula é santificada no convívio do marido 
crente...

2. Bom Testemunho e Evangelização do 
Cônjuge

•O cônjuge crente pode ser um instrumento para Deus 
alcançar o incrédulo
•Para isso acontecer, precisa testemunhar com a sua vida -

ser exemplar como Deus quer
•O cristão é um instrumento para Deus influenciar o não 

cristão à conversão 
•"ser santificado no convívio" - receber a santa influência 

do Espírito Santo pela evangelização e bom testemunho do 
cristão

3. Bom Testemunho e Evangelização dos 
Filhos

•1Co 7: 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.

3. Bom Testemunho e Evangelização dos 
Filhos

•O cônjuge cristão também é um instrumento para 
Deus influenciar os filhos à conversão e santificação
•A influência maligna da parte descrente precisa ser 

combatida pelo empenho da parte crente em levar os 
filhos à salvação
•O bom testemunho da parte crente é essencial ao 

desenvolvimento e conversão dos filhos

RAZÕES BÍBLICAS PARA O TÉRMINO 
DE UM CASAMENTO MISTO COM A 
POSSIBILIDADE DE RECASAMENTO
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1. Adultério

Mt 5:32  Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua 
mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe 

a tornar-se adúltera; e aquele que casar com a repudiada 
comete adultério.

1. Adultério

•A mesma regra para um casamento entre 
crentes se aplica ao casamento misto
•Se houver adultério por parte do cônjuge 

descrente, o cônjuge crente pode requerer o 
divórcio
•Neste caso está livre para se casar novamente 

(somente no Senhor! - 1Co 7:39)

2. Abandono por parte do Cônjuge 
Descrente

•1Co 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.16  Pois, como sabes, ó mulher, se 
salvarás teu marido? Ou, como sabes, ó 
marido, se salvarás tua mulher?

2. Abandono por parte do Cônjuge 
Descrente

• Apenas e somente se o cônjuge descrente quiser terminar o 
casamento, este pode ser terminado
• Neste caso, cônjuge crente não deve insistir no casamento se o 

outro quiser deixar o casamento
• Nem sob o pretexto de que o casamento deve ser mantido para 

tentar converter o outro ("como sabes se salvarás...?")
• No caso de o cônjuge crente ser abandonado pelo incrédulo, este 

está livre para um novo casamento (somente no Senhor! - 1Co 
7:39)

3. Viuvez

•1Co 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.

RAZÃO BÍBLICA ONDE O TÉRMINO DE UM CASAMENTO 
MISTO NÃO POSSIBILITA O RECASAMENTO
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Não é para separar. Se vier a desobedecer, 
que não adultere! 

1CO 7:10 Ora, aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, 
que a mulher não se separe do marido 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.

Não é para separar. Se vier a desobedecer, 
que não adultere! 

• "ordeno não eu mas o Senhor" - a ordem do Senhor é para toda 
a raça
• Deus odeia o divórcio - é um dos pecados da raça
• Deus proíbe o divórcio "aos casados" - seja o casamento misto 

ou não
• Essa ordem eventualmente é desobedecida por um crente em 

casamento misto
• Quem desobedece e se separa sem as razões bíblicas (adultério 

e abandono do descrente), não está livre para um novo 
casamento

CASAMENTO MISTO E A 
DISCIPLINA BÍBLICA

Casamento Misto e Disciplina Bíblica

•O casamento misto é um pecado.
•Esse pecado é consumado com a realização do 

casamento
•Entretanto, depois de cometer esse pecado, o 

crente não pode voltar atrás do pacto que fez
•Como vimos, tal casamento só poderá ser 

rompido por adultério, abandono ou morte do 
descrente.

Casamento Misto e Disciplina Bíblica

•Assim, depois de consumado, resta uma coisa a 
ser feita: levar o crente a admitir que pecou ao 
desobedecer a Deus, levando-o a confessar o 
seu pecado (1Jo 1:9)
•Se houver recusa em reconhecer o pecado, a 

disciplina bíblica deve prosseguir para o 2º e 
eventualmente para o 3º passo, conforme Mt
18:15-17.

Casamento Misto e Disciplina Bíblica

•Havendo a confissão do pecado, cessa-se o processo 
disciplinar
•O pacto que o crente fez deverá ser mantido
•Entretanto, o crente que pecou com o casamento 

misto, não é um modelo para o rebanho 
(1Pe 5:3)
•Desta maneira, não pode ocupar posições de 

liderança na igreja.


