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DIVÓRCIO E NOVO CASAMENTO – É POSSÍVEL? 
 
O PRINCÍPIO DO CASAMENTO 
 
Cremos que o casamento é uma instituição divina. Em Gênesis 2:18-25, vemos que o 
propósito original de Deus para o casamento é que o homem seja marido de uma só 
mulher, e a mulher esposa de um só homem – tornando-se uma só carne. Por essa 
razão, sempre estaremos defendendo e trabalhando para a reconciliação, cura dos 
relacionamentos e edificação dos casamentos e das famílias. 
 
Entretanto, sabendo que o divórcio é uma realidade muito grande em nossos dias, se 
faz necessário que, como cristãos, tenhamos uma posição muita clara acerca do 
divórcio e novo casamento. Desta maneira, baseado no nosso entendimento na Palavra 
de Deus, demonstraremos através deste estudo, a nossa posição sobre do assunto. 
 
(Textos base acerca da Lei geral sobre o casamento, divórcio e novo casamento no 
Novo Testamento – Marcos 10:2-12; Lucas 16:18; Romanos 7:1-3 e I Coríntios 7:10-
15).  
 
 
O DIVÓRCIO NO CONTEXTO DA LEI DE MOISÉS – (Deuteronômio 24:1-4) 
 
• Na lei de Moisés era permitido ao marido dar carta de divórcio e despedir a sua 

mulher por qualquer motivo – (Ex.: Andar com o cabelo solto, girar na rua, conversar 
com outros homens com demasiada familiaridade, maltratar os pais do marido, 
gritar – falar com o marido em voz tão alta que fosse ouvida pelos vizinhos, não ser 
uma boa dona de casa, etc.). Josefo, o historiador Judeu, escreveu – “O repúdio à 
mercê dos caprichos dos maridos e a seu bel-prazer dominava a regulamentação do 
divórcio entre os judeus”.  

 
• A carta de divórcio lavrada na presença de duas testemunhas, dava a mulher, a 

liberdade para casar-se com outro homem. Portanto, a carta de divórcio dissolvia 
legalmente o casamento.       

 
Com a carta de divórcio, a mulher judia não era considerada adúltera ao casar-se 
de         novo, nem o homem que se casasse com ela.  Mesmo em sucessivos 
divórcios e casamentos - veja o caso da mulher samaritana em João 4:1-30 – ela 
se casara com cinco homens, e aquele com quem vivia no momento não era seu 
marido. Jesus parecia haver dado reconhecimento ao fato de que a mulher tivera 
cinco maridos, mas o homem com quem vivia não era seu marido. 

 
• Pela lei de Moisés o homem que dava carta de divórcio para sua esposa, também 

estava livre para casar-se de novo, não sendo considerado adúltero por isso. 
 
• No contexto judaico, o divórcio sempre foi considerado um rompimento pleno do 

vínculo conjugal, possibilitando um novo casamento ao divorciado. 
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• A única restrição na lei de Moisés era que a mulher casada de novo não poderia 
voltar ao seu primeiro marido, nem o marido para sua primeira mulher. 

 
• A lei de Moisés foi promulgada cerca de 1.400 anos a.C. e, portanto, por quatorze 

séculos ela foi aplicada até os tempos de Jesus. Os judeus na maioria das vezes 
usaram desse direito pelos motivos mais fúteis – por qualquer motivo. 

 
A POSIÇÃO DE JESUS ACERCA DO DIVÓRCIO E NOVO CASAMENTO 
  
(Mt.5:31-32) - “Também foi dito: Aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de 
divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de 
adultério(*), a expõe a tornar-se adúltera; e aquele que casar com a repudiada comete 
adultério”. 
 
(*)  Adultério, neste texto, aparece em algumas traduções como relações sexuais 
ilícitas, infidelidade ou imoralidade sexual. 
 
Obs.: Os capítulos 5-7 de Mateus são tidos como a Constituição Maior do Reino de 
Deus. 
 
A seguir, algumas considerações nas línguas originais da Bíblia e no seu contexto 
histórico judaico, sobre três termos usados por Jesus acerca do divórcio:  
 
1º. Termo – “Repudiar”:  
 
= “Kerithuth”, no hebraico = (divórcio/ repúdio) = rompimento.  
= “Apoluo”, no grego =  (divórcio) = l ibertar,  soltar,  dissolver,  desl igar,  etc.  
 
• O termo repudiar nas línguas originais da Bíblia significa a dissolução absoluta do       

casamento, com a implícita possibilidade a um novo casamento. 
 
• O termo repudiar nas línguas originais concordam com o contexto histórico-judaico 

praticado desde o tempo de Moisés, e que era o único tipo de divórcio conhecido 
pelos judeus, ou seja, aquele que dava direito a um novo casamento. 

 
• Jesus usou o mesmo termo da Lei. 
 
• O único significado de divórcio para os ouvintes de Jesus era o rompimento 

completo dos laços conjugais. 
  
• Doze dos principais dicionários de hebraico/grego definem “repudiar” como 

dissolução conjugal.   
 
2º. Termo – “Exceto”: 
 
= “Parektos”, no grego = retirar,  fora de,  excluir,  deixar de fora,  à  parte de,  
etc.   
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No grego como no português não importa a posição da exceção na sentença, mas no 
grego soa melhor no meio da sentença. Da maneira que a sentença foi elaborada por 
Jesus a exceção pode-se colocar em qualquer lugar da sentença que não muda o 
sentido, ou seja, é válida para todo o versículo. A construção da frase tanto no 
português como no grego, poderia ser:  
 
• “Qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de adultério, a expõe a tornar-se 

adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério”. 
 
• “Exceto em caso de adultério, qualquer que repudiar sua mulher, a expõe a tornar-se 

adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério”.  
 
 
• “Qualquer que repudiar sua mulher, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar 

com a repudiada comete adultério, exceto em caso de adultério”. 
 
3º. Termo – “Adultério”: 
 
=  “Porneia” , no grego =  prostituição,  impureza sexual,  infidel idade conjugal,  
qualquer t ipo de relação sexual  i l ícita.  
 
O contexto dessa palavra no grego está intimamente ligado ao sentido histórico-
judaico da palavra fornicação, que representa incesto, sodomia, prostituição, perversão e 
vários tipos de pecados sexuais. Ou seja, para os judeus, adultério era qualquer relação 
sexual ilícita.  
 
Esse conceito judaico de adultério tem sua raiz na Lei de Moisés e no V.T. Em Levítico 
20 e Deuteronômio 22, a Bíblia relaciona vários pecados sexuais dignos de morte: 
relação sexual fora do casamento, incesto, homossexualismo, bestialidade, estupro, etc. 
   
Vejamos como o adultério era tratado no Velho Testamento:  
 
(Dt.22:22) – “Se um homem for encontrado deitado com mulher que tenha marido, 
morrerão ambos, ...Assim exterminarás o mal de Israel”. 
 
(Lv.20:10) – “O homem que adulterar com a mulher de outro, sim, aquele que adulterar 
com a mulher de seu próximo certamente será morto, tanto o adúltero, como a adúltera”. 
                                                                                                                                                    
• Pela Lei de Moisés quando um homem e uma mulher adulteravam ambos eram 

mortos, geralmente por apedrejamento. 
 
• A morte dos adúlteros liberava os cônjuges inocentes para um novo casamento. 
 
• Pela Lei de Moisés quando havia adultério em um casamento não se lavrava carta de 

divórcio, a liberação para um novo casamento não era através da carta de divórcio, 
mas sim através da morte do culpado. 
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• Não se sabe precisamente até quando esse aspecto da Lei de Moisés foi praticado 

pelo povo judeu. Na época de Jesus era mais raro o apedrejamento por adultério – 
conforme o caso relatado em João 8:1-11 – quando Jesus, questionado a respeito 
desse assunto da Lei, disse: “Aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a 
primeira pedra”. 

 
Jesus Cristo como o legislador maior e, perfeita e suprema autoridade em qualquer 
assunto, em seu ensino deixa claro que existe uma única exceção que dissolve o 
casamento e, portanto, libera o envolvido inocente para um novo casamento, o 
adultério.  
 
(Mt.19:3-12) – “Aproximaram-se dele alguns fariseus que o experimentavam, dizendo: É 
lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Respondeu-lhes Jesus: 
Não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher, e que ordenou: Por 
isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne? 
Assim já não são dois, mais uma só carne. Portanto o que Deus ajuntou,não o separe o 
homem. Responderam-lhe: Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de 
divórcio e repudia-la? Disse-lhes ele:  Pela dureza de vossos corações Moisés 
vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. Eu porém 
vos digo, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de adultério, 
e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete 
adultério. 
 
 
OBSERVAÇÕES FINAIS: 
 
• Crer de acordo com este estudo não nos permite tratar levianamente a questão do 

divórcio, induzindo casais à separação conjugal. É responsabil idade da Igreja,  
promover sempre a cura e a restauração dos relacionamentos e das 
famíl ias . Portanto, a nossa ênfase sempre será no sentido de que haja 
perdão e plena restauração do casamento afetado pelo pecado , já que o 
mesmo foi instituído pelo próprio Deus (Gn.2:20), e que o divórcio não faz parte do 
seu plano original (Ml.2:15). O divórcio somente será possível  quando todas 
as possibi l idades forem esgotadas,  havendo de uma das partes uma 
permanência del iberada e sem arrependimento no pecado. 

 
• À luz da Palavra de Deus, sempre deveremos aval iar  cada caso 

individualmente , dando atenção particular e considerando todos os fatores, 
circunstâncias e motivos que provocaram o desejo de separação. 

 
• A situação espiritual dos envolvidos na época dos acontecimentos será importante 

considerar, visto que há uma diferença fundamental entre o que aconteceu “antes” 
ou “depois da cruz”, ou seja, antes ou depois da conversão ao Senhor Jesus. 

 
• Quanto aos casos em que um dos cônjuges não for convertido, nos orientamos no 

ensino em 1ª carta ao Coríntios 7:10-16, onde Paulo deixa claro que o cristão fica 



 

CEC 

livre para o divórcio e novo casamento no momento em que o incrédulo rejeitar a 
relação atual. É importante destacar que o novo casamento do cristão somente 
poderá acontecer quando o incrédulo contrair uma nova relação moral. Até que isto 
ocorra, o cristão deve ser animado a orar e crer por uma restauração no seu 
casamento.    

 


