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PREFÁCIO

 "Na Igreja tenho aprendido bastante como viver na eternidade. O problema é o que

devo fazer antes de chegar lá. Que fazer dos possíveis cinqüenta anos a mais que

tenho de ficar por aqui?" 

 Essa a preocupação expressada por uma jovem recém-formada, diante de uma

lacuna no ministério docente da Igreja, no que toca à elaboração de uma visão cristã

do cotidiano, de uma resposta às questões sociais, políticas, econômicas e culturais

que nos rodeiam. Entre essas, destaca-se a problemática da sexualidade.

 Sabedor de que estávamos trabalhando em um livro sobre o assunto, escrevia-nos

um universitário: "...eu acho que já era hora de se fazer um trabalho sério sobre esse

tema, sem máscara... É preciso conscientizar o jovem sobre sexo e vida cristã, sem

pretender fazê-lo de matéria plástica, mas sim um cristão consciente e equilibrado no

Senhor. Que ele te abençoe nessa tarefa".

 Para falar a verdade, essa tarefa não estava em nossos planos para o ano que

passou. Tínhamos outras idéias de como empregar o tempo de lazer de um curso de

pós-graduação. A escrever alguma coisa, o relacionamento cristão versus política seria

a temática natural, dada a disciplina a que nos dedicamos profissionalmente. Cremos,

porém, que o Senhor usa outros servos para lançar um desafio. Em acampamentos,

reuniões  de  grupos  e  diálogos  com  jovens  universitários  evangélicos  de  diversas

regiões  do  país,  encontramos  uma  preocupação  com  a  ausência  de  suficiente

literatura evangélica a respeito de sexo. Ausência quase completa quando se trata de

autores  nacionais.  Por  outro  lado,  tínhamos  um  compromisso  estatutário  com  a

Fraternidade  Teológica  Latino-Americana  de  produzir  algo  cada  ano,  dentro  dos

objetivos da entidade, de promover uma teologia na América Latina.

Desejando evitar cair em uma mera teorização, procuramos ouvir os jovens, sentir

seus problemas, questões e idéias, o que nos permitiria trabalhar sobre o concreto e o

real. Somos gratos a quantos, anonimamente, emprestaram sua colaboração. É a essa

geração de formação universitária que, primordialmente, nos dirigimos.

Não  tencionamos  dar  uma  resposta  pronta  e  acabada,  nem  representar  uma

"posição" (nossa, do Movimento da ABUB ou da editora), nem esgotar o assunto, mas

lançar certas pistas e parâmetros que possam suscitar  interesse,  e daí partirem os

leitores para um maior aprofundamento  nas áreas que mais de perto Ihes toquem,
5
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concordando ou discordando do que escrevemos, pois também cremos na validade do

estudo antitético.

Se, por um lado, o livro pode ser um "fórum" de idéias correntes, por outro, reflete

certas crenças  básicas  do  autor:  a)  na  Bíblia  como inspirada,  revelada e inerrante

Palavra de Deus, em todos os livros canônicos do Velho e do Novo Testamento; b) na

existência  de  um Povo de  Deus,  separado  das  demais  criaturas,  representado  no

passado pela nação de Israel e hoje pela Igreja, comunidade dos regenerados, novo

Israel, nova nação santa (I Pe.2:9); c) na existência de padrões éticos absolutos, ora

universais, ora próprios ao Povo de Deus; d) no prejuízo à compreensão do sentido

original  do  texto  bíblico  pela  ação  deturpadora  dos  conceitos  da  cultura  humana,

muitas vezes indevidamente incorporados às crenças da Igreja.

Nos  primeiros  capítulos,  lançamos  mão  do  auxílio  instrumental  de  Ciências

Humanas,  visando a reconstituir  um pano-de-fundo que nos possibilite  uma melhor

compreensão  de  nós  mesmos  e  de  certos  porquês.  Entramos,  a  seguir,  em  uma

abordagem mais teológica de questões teóricas e práticas da sexualidade.  Ao final

expressamos  nossa  visão  de  um modelo  de  vida cristã.  Ao  todo,  cumprimos  uma

promessa solene feita a alguns jovens desafiantes: tocar em  todos  os assuntos por

eles propostos, não fugindo, por razão alguma, de seu tratamento.

Que o Senhor tenha confirmado a obra de nossas mãos. (SI 90:17)

                                                                                          

Robinson Cavalcanti
Niterói, fevereiro de 1975.
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CAPÍTULO 1

REPRESSÃO E PERMISSIVIDADE

Todos somos condicionados pelo passado e pela cultura. Ao nível individual, muitas

decisões que tomamos e idéias que expressamos não são algo novo, original, fruto do

momento, mas reflexo do que recebemos no lar, na escola,  na igreja ou em outros

grupos  sociais  a  que  pertencemos.  No que  se  refere  aos  povos,  aos  costumes  e

valores consagrados por uma comunidade em uma certa época, nota-se a presença

cumulativa da herança cultural histórica, o peso das civilizações que os antecederam e

que lhes serviram de fonte. No caso particular do sexo e suas implicações isso é mais

que  verdadeiro.  Mesmo  idéias  que  são  hoje  consideradas  "cristãs" –  e  por  todos

aceitas como tal – apenas são conceitos pagãos "cristianizados" pelos séculos a fora,

sincreticamente. Esse olhar retrospectivo nos ajudará a separar o Revelado do cultural

em nossas crenças,  conduzindo-nos a uma fé autenticamente baseada na Palavra,

deixando  de  lado  a  tradição  dos  homens.  Duas  tradições  se  fazem  presentes  na

Cultura  Ocidental,  uma  repressiva  e  uma  permissiva,  ambas  distantes  da  Bíblia,

conquanto influentes nos meios cristãos.

A TRADIÇÃO REPRESSIVA

1. A INFLUÊNCIA ORIENTAL

A divisão do homem em uma dicotomia corpo-alma está presente, de forma muito

nítida, no Bramanismo hindu, com a destruição crematória do corpo e a reencarnação

da  alma  em  outro  corpo,  sucessivamente,  até  sua  libertação.  Contingencial  e

transitório, o corpo é desnecessário para um tipo especial de alma que – para algumas

correntes – não necessitam encarnar.  A ascese mística e contemplativa, com seus

gurus ou homens santos, tende a um desprezo pelas coisas materiais, responsáveis,

inclusive, pela estagnação e ausência de progresso em sua sociedade. O corpo é para

ser dominado pela alma que o sujeita e, às vezes, o faz padecer pela autoflagelação. A

divisão de quatro estágios de vida religiosa que encontramos no final do período védico

coloca como etapas mais adiantadas de espiritualidade o vanaprastha, ou seja, a vida

como ermitão, isolado na floresta, e o bhiksu, religioso mendicante com perpétuo voto

monástico.  Sintomaticamente,  ambos  não  exercitam  atividade  sexual.  Assim  se
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preparam  para  a  libertação  final,  em  uma  não-existência,  livres  dos  desejos  e  do

supérfluo mundo material.1

Saindo do Bramanismo, avança o  Budismo ainda mais em direção a uma visão

pessimista  da  vida,  em  que  o  eu do  homem  é  ilusório.  Admitindo  igualmente  a

reencarnação,  busca a  paz final  no  nirvana.  Mas este  significa  a  extinção final  da

personalidade, como o apagar de uma lâmpada, uma felicidade total em um nada total.

O  ideal  de  vida  budista  é  essencialmente  monástico.  Levado  a  suas  últimas

conseqüências,  faria  dos  países,  onde  predomina,  um imenso  mosteiro.  Exemplos

marcantes foram, até recentemente, o Tibet e a Mongólia Exterior. Essa norma é mais

rígida  no  Budismo  Theravada e  atenuada  no  reformismo  Mahayana.  Este

regulamentou  a  vida  "leiga",  sem,  contudo,  deixar  de  considerar  a  vida  monástica

superior. O ligar-se a uma mulher é uma forma de escravizar-se, de perder a liberdade.

A  atividade  sexual  é  considerada  tão  anti-social  como  o  assassínio  e  o  roubo.  O

aperfeiçoamento vem pelo não-querer, e o desejo é a raiz de todos os males.

"As proibições sexuais, inúmeras e meticulosas, exprimiam o modelo espiritual
de vida inteira dedicada ao dharma e reforçavam o valor ascético da negação
dos instintos de procriação, encarados negativamente como escravização ao
ciclo nascimento-morte-renascimento”.2

2. A INFLUÊNCIA GREGA

O Bramanismo e o Budismo não apenas se espalharam rapidamente pelo Oriente,

mas fizeram chegar  alguns  de  seus  princípios  até  as civilizações do  Ocidente.  No

século IV a.C. a Grécia foi dominada pelos macedônios, os quais, posteriormente, sob

Alexandre,  avançaram  até  a  Índia,  helenizando  os  povos  conquistados  e,  em

contrapartida,  "orientalizando" a Europa. Souto Maior afirma que a religião de vastas

camadas da população grega é "profundamente influenciada pelos cultos orientais".3 A
reencarnação,  o  ascetismo  e  o  dualismo  matéria-alma  encontraram  acolhida  em

alguns pensadores. Do Oriente – mais precisamente da Pérsia – tomaram os gregos a

visão dualista do universo do Bem e do Mal, oriundos de duas forças espirituais de

igual poder. De Deus emanava a esfera do espírito, e do demiurgo a esfera da matéria.

1 As grandes religiões. São Paulo, Abril Cultural, 1974, caps.12 e 19.
2 Op. Cit. P.261.
3  SOUTO MAIOR, Armando. História geral. São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1969. p. 94.
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A exaltação do ideal no mundo espiritual e intelectual teve sua máxima expressão

no pensamento platônico, e o dualismo no pensamento gnóstico. Para estes, sendo a

matéria má, temos que buscar uma libertação pela iluminação espiritual mística e pela

comunhão com o mundo espiritual13. O sexo obviamente pertence ao mundo material,

sendo igualmente mau e um empecilho no "aperfeiçoamento" espiritual do homem. A

Sócrates  atribui-se  a  compreensão  do  corpo  material  como  "fonte  de  problemas".
Crendo na imortalidade da alma, ansiava pela libertação da matéria e pela vida futura

sem o corpo,  em completa  pureza.  Platão chamaria  o  corpo de  "besta" e buscava

reprimi-lo pelo domínio da alma. Seus discípulos, os neoplatônicos – destacando-se

Plotino  –  seguiram  a  mesma  linha  de  pensamento,  tendo  vergonha  do  corpo  e

agradecendo a Deus por não tê-Io criado imortal14.

3. A IGREJA SINCRÉTICA

Do  segundo  ao  quarto  século,  sofreu  a  Igreja  Cristã  um  forte  processo  de

sincretismo,  com  a  crescente  absorção  de  conceitos,  usos  e  doutrinas  alheios  à

Revelação. Pode-se, justamente, falar de uma "helenização" da Igreja, ou, pelo menos,

que esta recebeu uma influência desviante de algumas áreas do pensamento grego.

Se por um lado, em extremos, isso gerou as heresias gnóstica e maniquéia, por outro,

no  próprio  corpo  central  da  instituição  cristã,  vê-se  mais  e  mais  a  aceitação,  a

cristianização  e  a  justificação  bíblica  forçada  para  princípios  reconhecidamente  de

origem pagã.

A vida monástica apareceu, expandiu-se e passou a ser vista como algo superior,

tendo,  em  seu  extremo,  os  eremitas.  Buscava-se  a  perfeição  pela  separação  do

mundo, pela vida solitária e pela renúncia. Se não se chegava ao exagero gnóstico de

afirmar  que  o  casamento  e  a  procriação  eram  obras  de  Satanás,  exaltava-se  a

virgindade e o celibato, tinha-se vergonha do corpo, o sexo era visto como algo baixo,

a castidade e a abstenção sexual eram  "bem-aventuranças". Orígenes, o erudito do

século III, angustiado, e por precaução, deixou-se castrar... Pais da Igreja, como João

de  Damasco,  enunciaram  pensamentos  como  este:  "Uma mulher  é  um mal.  Uma

mulher formosa é um sepulcro caiado”.15

 O  neo-platonismo  dominou  a  Igreja  chamada  Católica.  Agostinho,  em  suas

confissões,  atingiu as raias da morbidez,  vendo sujeira,  indignidade e vergonha no
13 4 W ALKER, Willinston. História da igreja cristã. São Paulo, ASTE, 1967, p.80.
145 BABBAGE, S. B. Dios creo el sexo. Buenos Aires, Certeza, 1968, p.11 e 12.
156 IDEM. Ibidem. p.17.
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sexo, tido como obstáculo à vida santificada. A abstinência sexual era recomendada

em  dias  santos  especiais.  Em  385  o  Papa  Sirico recomendou  a  castidade  aos

sacerdotes, sob o argumento de que eles tinham que celebrar diariamente a Santa

Eucaristia. Em 390 o Concílio de Cartago recomendou castidade aos bispos, padres e

diáconos. No século V, Leão, o Grande, estendeu a norma aos sub-diáconos16.

Os  santos,  que  vieram  a  substituir  os  deuses  e  heróis  pagãos  na  veneração

popular,  em  geral  eram  apresentados  como  exemplos  de  assexualidade.  E  Maria

apresentada dogmaticamente como sempre virgem, não tendo tido, portanto, relações

sexuais com José após o nascimento de Jesus. Os irmãos de Jesus, a que se referem

os Evangelhos, seriam seus primos ou irmãos por parte do pai humano. Essa doutrina

e a que afirma ter sido ela isenta do pecado original são os fundamentos da mariologia

ou  mariolatria.  Uma depende da outra na conclusão lógica de que se Maria tivesse

conhecido varão teria perdido a isenção do pecado, donde se deduz que o ato sexual é

uma forma de pecado.  Em 8 de dezembro de 1854 Pio IX proclamou o dogma da

lmaculada Conceição, e Pio XII decretaria, em seu Ano Santo, que Maria foi assunta

corporalmente ao céu. Veja-se como tais doutrinas tinham uma profunda influência

simbólica na mente popular. De nada adiantam as belas declarações retóricas sobre a

dignidade matrimonial  se o celibato  é um  "estado melhor",  se Maria não podia  ter

relações sexuais, se os santos não ligavam para isso e se padres, freiras e frades são

celibatários.

4. O "PURITANISMO" PROTESTANTE

Não resta dúvida de que o Protestantismo significou um avanço no caminho da

libertação  desses  tabus  pagãos  e  na  volta  ao  sentido  que  a  Bíblia  empresta  ao

assunto. Na rejeição da Tradição como Fonte de Revelação e na proclamação apenas

de  doutrinas  escriturísticas,  os  Reformadores  extinguiram  o  celibato  obrigatório,

buscaram cumprir o requerimento Paulino de que os bispos deviam ser esposos de

uma mulher, e elevaram, outra vez, o valor do casamento, da família e da vida sexual

regular.

Essa libertação, especialmente em alguns grupos e regiões, foi mais teórica do que

prática,  deixando-se  de  se  aprofundar  na  matéria.  A  influência  cultural  do  meio

ambiente terminou por introduzir  de fato,  outra vez, as idéias pagãs, principalmente

entre  os  povos  anglo-saxões.  Pecado  e  sexo  passaram  a  ser  conceitos  de  fácil

167 LATOURETTE, K. S. A history of Christianity. New Y ork, Harper e Row. p. 224.
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associação,  assim como santificação e pureza com o domínio  do mesmo.  O auge

desse "puritanismo" se deu na Grã-Bretanha, no reinado da rainha Vitória (1837-1901).

O pudor exagerado fez com que se colocassem obstáculos ao trabalho da medicina. A

mulher somente ia a uma clínica acompanhada, não podendo mostrar parte alguma do

corpo, sempre coberto por vestidos longos e pesados. Os consultórios dispunham de

uma boneca onde a mulher apontava a localização da enfermidade.  No continente,

vale mencionar a educação militarista da Prússia luterana, que procurava dominar a

sexualidade com disciplina  rígida e  exercícios  físicos.  Em Genebra  e  nos  diversos

países sob influência calvinista tivemos uma nova ascese pelo trabalho,  muito bem

canalizado na Revolução Industrial17. 

A ênfase em uma "vida espiritual"  divorciada da  "vida material" foi  uma ameaça

constante em direção a uma exegese errônea e danosa de alguns textos bíblicos. Um

moralismo unilateral, centralizado no sexo, passou a dominar algumas denominações,

especialmente na América do Norte. O cinema, regulado pelo Código Hayes da Motion

Picture Association, até poucos anos não apresentava o casal na cama, e esta era

sempre  do  tipo  separado.  Parte  da  tarefa  evangelística  das  missões  modernas  foi

vestir  "decentemente" os povos a quem ministravam, não interessando os aspectos

culturais,  costumeiros  e  climáticos.  Pois,  em chegando  a  terras  tropicais,  onde  os

nativos  viviam em trajes  sumários,  passavam a ensinar,  os  "puritanos"18,  o  caráter

"pecaminoso"  dessa  ausência  de  panos,  e  a  vesti-los  dentro  do  figurino  britânico:

paletó e gravata para os homens e longas saias para as mulheres. Bem intencionados,

mas condicionados pela cultura de origem, os missionários terminaram por causar um

dano desintegrador, isolando os novos cristãos de seus concidadãos, além de danos

psicológicos que vieram marcar a saúde mental de gerações.

O Evangelho em roupagem saxã foi acompanhado de um sexo em roupagem pagã.

Um moralismo defensor de uma ética pela ética, representado por certos clubes de

serviço, e a salvação da civilização pela reafirmação de regras do passado possuem

essa mesma origem em comum. A Bíblia foi injustiçada com ensinos que terminaram

por  engordar  as  contas  bancárias  de  psiquiatras,  por  meio  de  uma  freguesia  de

inibidos, reprimidos, culpados e angustiados.

178 MUGIATTI, R. Permissividade. In História, n.15, Ago.74. Editora Três. p.58.
189 Usamos o termo “puritano” (entre aspas), quando nos referimos a esse fenômeno moralista,  para
distinguir do  Puritanismo, movimento religioso e político da pós-reforma inglesa, que, mui justamente,
admiramos.
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A TRADIÇÃO PERMISSIVA

Lutero já afirmara que o homem natural passa a vida inteira indo de um extremo

para outro, qual pêndulo do relógio de parede, nunca permanecendo no ponto central

de  equilíbrio.  Esse  pensamento  se  aplica  exatamente  ao  que  ocorreu  nas  últimas

décadas, com a chamada explosão sexual. Novas gerações romperam com os antigos

tabus para caírem na permissividade. Em um século percorremos a grande distância

entre um mundo moralista e um mundo pornográfico.

Por que as coisas terminaram desse jeito?

Se  observarmos  na  História,  notaremos  a  permanência  paralela  de  ambas  as

tendências – repressiva e permissiva – com períodos de predominância, ora de uma,

ora de outra. Durante a era repressiva da ética ocidental, a tendência erotizante ficara

viva nos bastidores, no silêncio dos escondidos, no pensamento de minorias. Mudadas

as condições,  ela  sobe  ao  palco,  mandando  a outra  para  sua  situação  anterior,  à

semelhança de uma original gangorra.

1. NA ANTIGUIDADE

Em um dos períodos  de evolução do Hinduísmo vemos a apresentação de um

poder sexual gerador, a nível cósmico, no culto a Shiva, que se casa com Parvati ou

Durga em uma união sexual que dura séculos.19 O casamento entre deuses fazia parte

igualmente da religião de outras civilizações antigas. No Egito, a monarquia faraônica

se dizia descendente de Horus, filho do deus Osíris com a deusa Ísis. Na Grécia, o

Olimpo era uma réplica celeste  de uma corte mundana e uma projeção de atos e

desejos do povo, com Zeus (Júpiter) casado com Hera (Juno), que daria à luz Apolo,

símbolo da beleza e da varonilidade. Afrodite (Vênus) era a deusa do amor e símbolo

da beleza feminina. Não pode deixar de ser citado Dionísio (Baco), deus do vinho, da

alegria e das festas, cujo culto terminava em literal  bacanal20. Na fase de decadência

da religião pagã, proliferavam os  cultos  de mistério,  com cerimônias de iniciação e

intenso  e  complicado  simbolismo.  Em  alguns,  construíam-se  altares  com

representações  de  órgãos  sexuais,  e  a  experiência  mística  era,  por  vezes,

concretizada no ato sexual no templo.

1910 Abril Cultural. Op. cit. caps.3 e 4. p.298.
2011 SOUTO MAIOR. Armando. Op. cit. caps.3 e 4.
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Uma teologia desse tipo conduz a um endeusamento do sexo. Muitas vezes, o que

nós pensamos ser progresso é apenas uma volta ao passado, e passado longínquo.

2. NA CRISTANDADE

A contrapartida cristã ao hedonismo grego, com sua realização por meio da busca

dos prazeres materiais e da liberdade dos instintos, foi o  antinomianismo, o qual, por

incrível que pareça, compartilhava uma origem comum com o ascetismo, ou seja, o

dualismo gnóstico. Se a matéria é má e vai ser destruída, e o que importa é a alma

pura, não se pode ver comunicação mais íntima entre o que uma e outra fazem; assim,

podemos  ter  uma  vida  material  licenciosa  e  sem  escrúpulos,  enquanto  fazemos

exercícios espirituais...

Debaixo  de  uma  repressão  oficial,  a  libertinagem  nunca  atingiu  na  chamada

civilização  cristã  os  extremos  dos  dias  de  decadência  do  Império  Romano,  por

exemplo; mas nunca deixaram as cortes medievais de entrar para a História por suas

aberrações  e  condutas  sexuais  nada  piedosas,  inclusive  a  própria  corte  papal21.

Durante a Reforma, registrou-se a reação dos libertinos à moralização de Genebra. E,

mais recentemente, o moralismo vitoriano escondia, sob uma fachada religiosa, uma

pornografia clandestina e episódios pouco recomendáveis. Nesse sistema hipócrita, o

importante não era a vivência ética, mas as aparências, a reputação.

3. NA MODERNIDADE

A caótica  situação  de  hoje  vem em decorrência  de  uma série  de  fatores  mais

recentes.  Do  Renascimento  ao  "Século  das  Luzes",  da  Revolução  Francesa  ao

moderno racionalismo e às novas ideologias, vem sendo rejeitada a religião como algo

ultrapassado ou antiprogressista.  O mesmo se diga do materialismo prático  e neo-

hedonista  do  Ocidente.  Não  havendo  mais  fonte  de  Revelação  Absoluta,  não  há

padrões  morais  absolutos,  e  tem-se que criar  uma  nova moralidade,  uma ética  de

situação ou uma ética ideológica.  O  sim e o  não são substituídos pelo  talvez,  pelo

depende e pela justificação dos meios pelos fins. O cristianismo fica na defensiva, na

reação em defesa do velho moralismo, ou isolado no compartimento ou departamento

religioso  de  muitos  que  dizem  professá-lo.  O  otimismo  liberal  com  uma  visão  do

homem bom dá  a  tônica  das  filosofias  pedagógicas.  O resultado está  aí.  "A Nova

Moralidade?" – respondeu um pregador – “É a Velha Imoralidade com outra roupa".
2112 Refiro-me, em especial, a Alexandre VI, pai de César e Lucrécia Bórgia.
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 Enquanto Norman Vicent Peale fala da "Crise Moral que nos Cerca", Billy Graham

denuncia "Uma Cultura que Morre", afirmando:

"A decadência moral e espiritual com que lidamos hoje torna-se evidente ao
virarmos  qualquer  página  dos  jornais  diários...  O  único  objetivo do mundo
ocidental  parece  ser  o  êxito,  a  posição  destacada.  a  segurança,  o
desregramento, o prazer e o conforto"22.

O homossexualismo  é  tido  como  um  "terceiro  sexo". A  união  consentida  entre

adultos do mesmo sexo é regulamentada em alguns países. A literatura pornográfica é

uma das indústrias mais rendosas do Ocidente. As artes são infestadas por portadores

de  "comportamento desviante". A prostituição se especializa e apela para modernos

meios científicos. O gráfico de divórcio vai em linha ascendente, e os motivos para

separação  são  os  mais  banais  e  fúteis  possíveis.  As  experiências  sem

comprometimento entre jovens aumentam sem o perigo de gravidez, pois  "a pílula é

para  isso  mesmo...".  A  Ciência  informa,  mas  não  pode  dar  uma  opção  –  esta  é

eminentemente moral, e só pode ser encontrada na filosofia e na religião23.

Um  jovem  com  tendências  homossexuais  vai  procurar  um  psiquiatra  para

tratamento  preventivo,  e  recebe deste o conselho para  se aceitar  tal como é,  para

canalizar criativamente suas tendências, nunca reprimi-Ias, pois isso iria prejudicar sua

saúde.

Uma solteira, perto dos quarenta, aparece com problemas ginecológicos. Vai a um

médico. Este receita a "dinamização" das atividades sexuais, apresentando a si próprio

como disposto a fazer o "tratamento".

Episódios como os acima descritos repetem-se por esse mundo a fora. O resultado

é a frustração e a busca de uma saída no álcool e nas drogas.

As  Igrejas  modernistas  temeram  a  corrente  do  tempo  e  aderiram  à  Nova

Moralidade, ensinando-a com linguajar teológico. Carl F. Henry assim a define:

"Em contraste  com a ética cristã  tradicional,  a  nova moralidade rechaça a
determinação  antecipada  da  boa  conduta  por  meio  de  princípios  fixos,
concentra a atenção sobre as relações interpessoais  imediatas,  e acha no
amor  o  único  conteúdo  imutável  da  ação  moral.  Tende  a  considerar  as

2213 GHAHAM, BiIly. Mundo em chamas. Rio, Record, 1966. p.44.
23 14 Não  podemos  negar  o  valor  científico  dos  pioneiros  da  reação  à  era  repressiva,  em  termos

descritivos e analíticos, mas suas posições conclusivas e terapêuticas não podem, in totum, ser aceitas
pelos cristãos, quando conflitantes com os preceitos bíblicos.
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representações  bíblicas  da  eterna  lei  moral  e  os  manda-mentos  divinos
autoritativos, revelados por um supremo Soberano moral sobrenatural, como
mitológicos e sem pertinência para o homem moderno"24.

Cada  vez  menos  essas  igrejas  são  procuradas  pelos  jovens  que  buscam  uma

resposta.  Enquanto  isso,  as  igrejas bíblicas,  em grande  parte,  ou  permanecem no

moralismo repressivo, ou apenas reagem negativamente ao novo desafio.

POR UMA NOVA OPÇÃO

Em  diferentes  partes  da  terra,  os  pêndulos  em  direção  à  repressão  e  à

permissividade estão a se cruzar. Áreas onde ainda permanece o moralismo sentem-

se tentadas pela sereia permissiva vinda de outras plagas, pelos modernos meios de

comunicação; naquelas plagas, contudo, o enfado do extremo onde já se chegou e

para onde não há muito para onde ir revelam uma tendência inversa, em muitos, na

direção  do  outro  extremo.  Nos  países  permissivos  registra-se  uma  diminuição  no

volume de negócios pornográficos e uma busca de uma ética de absolutos. Parte de

sua juventude procura o misticismo oriental, onde encontrará esses padrões, mas na

linha repressiva. Outros, convertidos ao cristianismo, com forte consciência de culpa

por  sua  vida  pregressa,  terminam  adotando  a  rigidez  dos  velhos  padrões

conservadores que, pelo menos, lhes dão uma sensação de segurança. Em países da

Europa  Oriental,  os  ingredientes  responsáveis  pelo  problema  da  juventude  do

Ocidente: tempo e dinheiro de sobra e ausência de propósitos para a vida atingem os

filhos  da  Nova  Classe burocrática  e  partidária.  Nos  Estados  mais  radicais  e  de

experiência mais recente de ideologia  marxista-Ieninista,  a busca da construção da

nova sociedade os tem feito enveredar por um moralismo dogmático, capaz de causar

inveja  a  muito  prior  medieval.  Cuba  prescreve  "terapêutica  ocupacional" para

prostitutas e homossexuais: jornadas exaustivas no corte da cana-de-açúcar; a China

e  a  Albânia  impõem  limites  à  idade  matrimonial  e  banem  com  violência  qualquer

comportamento desviante. O Gigante Amarelo foi descrito por um jornalista como "um

gigantesco mosteiro".

E a História volta a se repetir. Nada de sexo ou tudo de sexo. O sexo sujo ou o

sexo deus.  Da repressão à permissividade,  da permissividade à repressão.  Não se

2415 HENRY, C. F. El evangelio en el siglo XX. Buenos Aires, Certeza, 193. p. 87.
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encontra  um ponto  de  equilíbrio.  A  natureza às voltas  com a  lei.  Estaremos  todos

presos a esse inevitável fatalismo cíclico condicionante? Se somos influenciados pelo

meio, também não poderemos influenciá-lo?

Aos  cristãos,  com a  Bíblia  aberta,  com a  assistência  do  Espírito  Santo,  está

destinada, nessa geração, a tarefa de romper o impasse, de buscar a outra opção, não

sendo  levados  ou  condicionados  pelos  ventos  dos  tempos,  mas  encetando  a

edificação do homem novo em Cristo.

16
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CAPÍTULO II

O SEXO NO BRASIL

A CARTA DE CAMINHA

"...Eram ali dezoito ou vinte homens pardos, todos nus, sem nenhuma coisa que

lhes cobrisse suas vergonhas...", escrevia Pero Vaz de Caminha em sua famosa carta

a EI-Rei de Portugal, relatando o primeiro encontro da frota cabralina com os nativos

de Vera Cruz. Para dar a Sua Majestade uma idéia do tipo físico dos habitantes da

nova terra, afirmava:  "A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de

bons rostos e bons narizes, bem feitos,  andam nus,  sem nenhuma cobertura,  nem

estimam nenhuma coisa cobrir, nem mostrar suas vergonhas, e estão cerca disso com

tanta inocência como têm em mostrar o rosto..." Impressionado particularmente com as

representantes do sexo oposto, Caminha dizia:  "Entre todos estes, que hoje vieram,

não veio mais que uma mulher moça, a qual esteve sempre à missa; à qual deram um

pano, com que se cobrisse, e puseram-lho ao redor de si; porém ao sentar não fazia

memória de o muito estender para se cobrir,  assim, Senhor, que a inocência desta

gente é tal, que a Adão não seria mais quanto em vergonha..."1. 

Essa carta encerra um profundo simbolismo, no encontro das duas culturas iniciais

de  nossa  formação.  De  um lado  os  indígenas  animistas,  sem o  conhecimento  do

Evangelho,  mas desprovidos de  conceitos  negativos no  tocante  ao  corpo  e à vida

sexual;  do  outro,  os portugueses,  espantados com a  nudez,  associando os órgãos

genitais  com  a  vergonha e  a  atitude  dos  silvícolas  com  a  inocência. Como

demonstração  de  sua  ação  civilizatória,  celebraram  uma  missa,  deram  objetos  de

técnicas mais avançadas e... um pano para cobrir a nudez. Vemos que a doação do

pano não tinha um sentido estético, de colocar os índios em dia com a alta costura

européia,  nem  prático,  de  proteção  contra  as  intempéries  tropicais,  mas  ético  e

teológico, no esconder dos órgãos sexuais. O mais importante é que o pudor maior

deveria ser o feminino, já que deram o pano unicamente para a moça, deixando nus os

mancebos.

Não se  pode,  porém,  negar  a  relativa  boa  intenção  dos  lusitanos  na  forma  de

expansão da Fé e do Império, da Igreja de Roma e do Reino de Portugal, pois eram
1  CASTRO, Therezinha de. História documental do Brasil. Rio/São Paulo, Record. p.18-26.
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homens de sua época e,  como tais,  haviam aprendido que as coisas deveriam ser

desse modo.

A  certa  altura  da  carta,  lemos:  "Parece-me  gente  de  tal  inocência  que  se  os

homens os entendessem e eles a nós, que seriam logo cristãos; porque eles não têm

nem entendem nenhuma crença, segundo parece e, portanto, se os degredados, que

aqui hão de ficar, aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido, segundo a

santa intenção de Vossa Alteza fazerem-se cristãos e crerem na nossa santa fé, à qual

preza  a  Nosso  Senhor  que  os  traga,  porque  certo  esta  gente  é  boa  e  de  boa

simplicidade,  e imprimir-se-á ligeiramente  neles qualquer  cunho,  que Ihes quiserem

dar;  e  logo que Nosso Senhor  lhes deu bons corpos e bons rostos,  como a bons

homens, e eles, que nos por aqui trouxe, creio que não foi sem causa. E, portanto,

Vossa Alteza, pois tanto deseja acrescentar na santa fé católica, deve entender em

sua salvação, e prazer a Deus, que com pouco trabalho será assim". 

De certo modo observa-se a presença entre os portugueses do mito do selvagem

bom, o que implica, logicamente na corrupção do homem pela sociedade. O sentido

cristianizador e civilizatório estão inseparáveis, daí a  "facilidade" em cristianizá-los. A

cristandade da época era entendida pelo estar dentro das fronteiras de um país cristão
e da Igreja Romana, pelo batismo. Surpreendente é a sugestão de por os famosos

degredados (responsáveis por delitos políticos e comuns) como "missionários".

COLONIZAÇÃO SEXOCÊNTRICA

É verdade que nem todos os degregados eram gente da pior espécie;  mas que

davam para missionários, é outra história. Duarte Coelho – ainda nos primórdios da

colonização – pedia ao Rei que não os mandasse, pois eram "piores que peçonha". O

degredo para o Brasil era uma forma de punição para inúmeros delitos, desde os de

natureza religiosa até o homicídio. Estes, os aventureiros, os náufragos e mercadores,

possuíam uma coisa em comum: a ausência de mulheres. Uns eram solteiros, e os

que eram casados  deixavam as mulheres na Metrópole  esperando pelo  seu futuro

regresso (o que quase nunca ocorria) ou para que mandassem buscá-las assim que

fosse  possível  (quer  dizer,  nunca).  Aqui  chegando,  encontravam  as  índias  e,

posteriormente,  as  negras,  submissas,  inferiorizadas,  prontas  para  qualquer  ação

libidinosa,  livremente,  sem  compromissos  e  responsabilidades.  O  tipo  de

18



UMA BÊNÇÃO CHAMADA SEXO

relacionamento  sexual  era  o  mais  primário  possível,  ao  nível  animal,  ausente  de

sentimentos e emoções mais profundas. Sem mulher, sogra ou cunhado para servir de

freio, sem uma sociedade com costumes morais suficientemente fortes para pressioná-

lo, sem vínculos matrimoniais eclesiásticos ou seculares, o nosso colono vivia a plena

liberdade  sexual.  Não  é  exagero  se  afirmar  que  nos  primeiros  séculos  da  história

brasileira não se pode falar na existência de famílias propriamente ditas. Não se pode

falar  nem  em  poligamia.  O  que  havia  era  a  pluralidade  ilimitada  de  uniões

irresponsáveis, mera satisfação de instintos e fonte de reprodução da raça, aquilo que

Caio  Prado  chama  de  "indisciplina  sexual"2 e  que  Gilberto  Freyre  denomina  de

"intoxicação sexual”3.

Com toda essa liberdade, ainda havia lugar para a prostituição. Em cada cidade,

vila ou povoado haveria a  presença obrigatória de casas ditas de tolerância.  Muito

pesava a causa econômica. Mulheres que não casavam por serem de raça "inferior",
que  não  eram  amparadas  por  um  branco,  que  não  conseguiam  um  emprego,

terminavam  por  enveredar  nessa  trilha.  A  sífilis  não  tardaria  a  se  proliferar,

permanecendo até o século XX, disseminada em todas as raças e classes sociais,

mutilando gerações.

Quando  ocorria  o  desejo  de  alguém querer  se  casar,  vinha  a  dificuldade  para

arranjar um padre; as taxas e emolumentos eram exorbitantes, e o preconceito, forte

demais. A sociedade, que aprovava qualquer tipo de união com índias e negras, não

tolerava  que  os  brancos  com  elas  contraíssem  casamento  regular.  Em  algumas

irmandades  leigas  rezavam  os  estatutos  que  seriam  punidos  com  a  expulsão  os

membros que se unissem em tais núpcias4.       

A Igreja Romana não pode mudar a situação. Com poucos sacerdotes, sem uma

mensagem de transformação,  sem uma simbologia viril,  conseguiu ficar  apenas na

superfície,  no cerimonial,  nas festas,  nas expressões de religiosidade coletiva,  sem

penetrar nas consciências, sem influir nos costumes. Vianna Moog é mais duro em seu

julgamento, quando diz que, enquanto lavra a imoralidade, "os próprios padres vivem

amancebados com mulatas e caboclas, cercados de curumins mestiços, a que dão o

nome de afilhados, os célebres afilhados de padre do Brasil bandeirante e patriarcal"5.

2 PRADO JÚNIOR, Caio. Formação do Brasil contemporâneo. São Paulo, Brasiliense, 192. p.353.
3 FREYRE,Gilberto. Casa grande e Senzala. José Olímpio Ed., 1954. v.I, p.219.
4 PRADO JÚNIOR, Caio. Op. cito p. 352.
5 MOOG, Viana. Bandeirantes e pioneiros. Rio/Porto Alegre, Globo, 1961. p.110.
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BRANCOS, ÍNDIOS E NEGROS

Nos  antecedentes  mais  remotos  do  colonizador  português,  em  termos  de

influências, vamos encontrar: a presença, durante séculos, dos muçulmanos invasores,

com a instituição da poligamia, que dava inveja aos "cristãos" locais; a idealização da

mulher morena (a moura); e a tolerância para os diversos tipos de uniões sexuais, já

que  se  fazia  necessário  povoar  o  Reino,  invocando  as  bênçãos  fecundadoras  de

santos e santas padroeiras, desde Santo Antônio a Nossa Senhora do Bom Parto.

Entre os índios, encontrava-se, além da poligamia, a facilidade e fragilidade dos

vínculos conjugais  e  a  posição  central  do  jogo sexual  em suas vidas  parcialmente

ociosas. Se o português vinha predisposto, as índias se jogavam a seus pés em troca

de qualquer quinquilharia,  buscando a união com essa raça superior,  essa raça de

deuses.  Atritos  ocorreram,  porque  as  índias  deixavam  seus  homens  pelos

portugueses, considerados por elas como mais dispostos e dotados de imaginação.

O  relacionamento  entre  negros,  ou  entre  estes  e  os  brancos,  constitui-se  em

capítulo à parte.  A escravidão representou brutal  rompimento  do africano com sua

cultura e suas instituições sociais. Se muitos desses povos africanos eram polígamos,

o  eram  de  modo  estável,  dentro  dos  costumes  locais,  dentro  de  um  espírito  de

sentimento e responsabilidade.  Aqui,  jogados na senzala,  aos montes,  como gado,

vendidos,  trocados ou transferidos quando menos esperavam, viam desaparecerem

suas  instituições  familiares,  substituídas  pelas  uniões  fortuitas  e  irregulares,  em

condições humilhantes. As jovens donzelas estavam submissas ao senhor branco, e

aos "sinhozinhos", para qualquer tipo de intercurso, inclusive, com certa freqüência, do

tipo sado-masoquista. Foi dessa espécie de união que surgiu o mestiço brasileiro, o

mulato complexado, sem identidade, cheio de conflitos interiores.

"Abandonado, esquecido ou renegado pelo pai, criado à tanga ou à saia
da mãe, na senzala, na maloca ou no mocambo, onde vai concentrar-se
toda  a  sua  vida  afetiva,  o  mulato  estaria  de  antemão  condenado  a
desenvolver, com revolta contra o pai e as fixações maternas, a base de
futuras neuroses”6.

Nesse festival de sexualidade, ilimitado e irregular, família é uma exceção. É tão

exceção que se faz distinção entre pessoas que são e que não são "de família", o que

6 IDEM. Ibidem. p.221.
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pareceria absurdo para outros povos. Aos poucos, porém, ela vai aparecendo, com a

vinda de mulheres brancas para a colônia, onde vão se casar com os brancos ricos,

ficando no topo da pirâmide social, constituindo uma nova elite, por sua vez cheia de

problemas. Não conseguirão restaurar os costumes das famílias portuguesas. Depois

de tanto tempo, e tanta liberdade, mesmo entre os brancos, encontraremos reflexos da

situação social geral.

Como as mulheres brancas eram poucas e as famílias (no sentido acima descrito)

igualmente  poucas,  freqüentes  eram os casamentos  entre  parentes.  Casar  fora  da

família deveria ser com pessoa igualmente "de família", para a manutenção do status e

soma das fortunas.  Nas regiões onde não ocorreram novas correntes migratórias –

nacionais  ou  estrangeiras  –  os  integrantes  das  elites  são  todos  mutuamente

aparentados.  Esses  casamentos  eram arranjados  entre  os  chefes  de  família,  com

quase  nenhuma  participação  dos  futuros  nubentes.  As  donzelas,  em  geral  muito

moças, iam para o altar entre os doze e os quinze anos. Em alguns casos o noivo tinha

o dobro da idade da noiva.

É na  família  branca  que o  duplo  padrão  de  comportamento  e  moralidade  para

homens e mulheres aparece mais nítido e desigual. Enquanto os homens eram livres

sexualmente, antes e depois do casamento, iniciados tenramente no jogo erótico com

escravas  e  livres,  as  mulheres  eram  severamente  vigiadas  em  seus  movimentos

virgens e castos.  O homem mandava;  a mulher  obedecia.  O homem se instruía;  a

mulher  deveria  ficar  ignorante  "para  não pensar  besteira".  O homem se divertia;  a

mulher procriava, cuidava da casa e descarregava os recalques nos escravos. Ai da

moça que olhasse com desejos  para  um negro,  ou  com ele tivesse alguma coisa!

Casavam-na apressadamente com qualquer primo e o escravo era morto ou castrado.

Já o rapaz era, por todos os meios, estimulado a uma precoce atividade sexual. Tinha

que mostrar que era homem, ou melhor, macho.

"Nenhuma casa-grande do tempo da escravidão quis  para  si  a  glória  de
conservar filhos maricas ou donzelões. O folclore da nossa antiga zona de
engenhos de cana e de fazendas de café quando se refere ao rapaz donzelo
é  sempre  em tom  de  debique:  para  levar  o  maricas  ao  ridículo.  O  que
sempre se apreciou foi o menino que cedo estivesse metido com raparigas.
Raparigueiro, como ainda hoje se diz. Femeiro. Deflorador de mocinhas. E
que não tardasse e emprenhar negras, aumentando o rebanho e o capital
paternos”7.

7 FREYRE. Gilberto. Op. cit.. V.II. p. 518.
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É o fenômeno sociológico do  machismo. Não cultivando as outras dimensões do

ser homem, o brasileiro se afirmava ao nível animal do apenas macho. Afirmação sem

mérito, pois machos são encontrados naturalmente em qualquer espécie, e ser homem

se faz  ao  nível  de  sentimento  e  razão,  do  além animal.  Mas  aqui  temos  a  nítida

distinção  entre  o masculino  e o feminino,  em termos de  cores,  modos,  atividades,

moralidade, costumes, idéias e direitos. Seja o branco rico para continuar a tradição,

ou o negro pobre para se afirmar posteriormente; todos livres, comportam-se de igual

modo.  São  todos  "conquistadores",  "caçadores  de  fêmeas".  O  protótipo  do

relacionamento sexual do Brasil – o homem como sujeito e a mulher como objeto –

tem raízes profundas e antigas, difíceis de alterar.

O Brasil, pelo menos, é um país onde as aventuras e excessos das novas gerações

não são "sinais de tempos", e onde os antigos e as tradições são de pouco mérito em

invocação de exemplos.  Coisas que perturbem os povos de hoje tiveram entre nós

inegável e indiscutível pioneirismo...

A REAÇÃO REPRESSIVA

Se a corrente  hedonista  foi  a  dominante  nos costumes brasileiros,  o moralismo

repressivo  cedo  apareceu  e  foi,  pouco  a  pouco,  se  firmando.  Hoje,  ambas  as

tendências de ver o corpo e o sexo convivem lado a lado.  Dependendo da região,

sexo,  classe  ou  religião,  pesa  mais  uma  ou  outra.  O  surpreendente  –  mas

compreensível  –  é  que  ambas  podem  subsistir  dentro  da  mesma  pessoa.  O  ser

hedonista ou moralista não depende da pessoa que fala, mas da pessoa com que se

fala, ou onde e quando se fala.

Em fins do século XVIII e começos do XIX cresceu sobremodo a influência da Igreja

Romana. Orações, procissões, benzeduras. Altares, imagens e rezas em cada casa.

Terços, rosários e novenas. A teologia católica aguçou a consciência adormecida dos

luso-tropicais,  e,  se não conseguiu  mudar-Ihes  os hábitos,  incutiu-Ihes a culpa.  As

mulheres,  os  velhos  e  as  crianças,  assim  como  os  escravos,  foram  os  mais

influenciados.  A  mulher  branca,  especialmente,  que  sempre  tinha  recebido  uma

educação moralizante. O homem branco tirou uma média: aceitava a moral para a sua

família,  sua  mulher,  suas  filhas,  fechava os  olhos  para  os filhos,  e  se  comportava

diferentemente nos negócios e nos tratos com as coisas e pessoas alheias. O pior é

que essa idéia de culpa associou pecado e ato sexual, corpo e imoralidade. Corre nos
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círculos populares a noção de que o pecado original foi o ato sexual, e que a "maçã"(?)

que Eva ofereceu a Adão foi bem outra...* 

Influenciada pela cultura francesa e inglesa, a família brasileira passou a vestir-se à

européia:  panos  grossos  da  cabeça  aos  pés,  em  total  inadequação  às  condições

climáticas.  Fraques,  casacas,  colarinhos  duros,  chapéus,  longos  vestidos.  Cores

escuras –  de  preferência  o  preto  – davam a impressão de  um grande  velório.  As

crianças,  coitadas,  muito  cedo  eram  obrigadas  a  semelhante  suplício,  abafadas,

suadas, sem liberdade de movimento.

Olhando-se  para  velhas  fotografias  –  já  nas  primeiras  décadas  deste  século  –

pode-se verificar o tipo de roupa usada, inclusive as esportivas e as de banho. Toda a

preocupação  era  a  "elegância",  dentro  dos  padrões  estéticos  importados,  e  a

"decência", dentro de padrões morais extremados. Quanto mais roupa e menos parte

do corpo descoberta,  mais decência;  quanto menos roupa e mais parte do corpo à

mostra, mais indecência. A ênfase era inteiramente exterior.

Conversando com um velho morador do Rio de Janeiro,  ouvi um vivo relato  de

quem  presenciou  o  episódio  da  Revolta  da  Vacina  Obrigatória8.  Uma  das  causas

(nunca mencionada nos livros de História) era o ultraje sentido pelas famílias com a

absurda  pretensão  do  governo  de  obrigar  todas  as  pessoas  –  inclusive  moças  e

senhoras decentes – a tomar a dita vacina na face da coxa. Numa época em que não

havia bermudas ou "shorts", e os trajes de banho desciam até os tornozelos, as vítimas

tinham que levantar as saias, que desciam, igualmente, até os pés. Vacina aplicada

por homens (naquele tempo medicina e enfermagem não eram lugar para mulher). Em

nome do pudor, antes a morte ou a revolta. Não sei se é também por pudor que os

historiadores não falam desse detalhe em seus livros...

Adaptados aos tempos, vemos ainda componentes dessa abordagem repressiva na

"moralidade  média" das  famílias  brasileiras,  principalmente  nas  zonas  rurais  e

suburbanas.  Os trajes foram – lentamente até a década de 50 – tornando-se mais

leves,  mais  adaptados  ao  clima e menos  compridos,  até  que,  a  partir  dos  centros

urbanos  mais  cosmopolitas,  na  década  de  60,  presenciou-se  uma  mudança  mais

brusca nos costumes e nos trajes, com repercussões em todo o País.

* v. "o que Deus achou bom" - p.52.
8 Durante o governo Rodrigues Alves (1902-1906), o sanitarista Osvaldo Cruz procurou erradicar a febre
amarela por meio da vacinação, tornada obrigatória para vencer a resistência popular. Os revoltosos
provocaram vários motins e distúrbios de ruas, fazendo-se necessária a ação militar.
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FORMAÇÃO EM UM PASSADO RECENTE

O jovem brasileiro – até bem pouco tempo atrás – nada recebia de educação sexual

no lar durante a infância. Qualquer conversa ou pergunta nessa área era considerada

indiscreta e "coisa feia". A partir daí o menino não perguntaria mais nada, por temor da

reação.  Alguns,  por  possuírem  animais  domésticos,  podiam  observar  certos

ensinamentos  "práticos", com um ar de surpresa e malícia.  O resto se aprendia na

rodinha de amigos, nos folguedos de rua e na escola, em uma atmosfera de mistério e

de quem entra na área do proibido, de quem infringe uma norma e, por isso, sente-se

culpado.  Esse  tipo  de  aprendizagem  era  uma  fonte  geradora  de  preconceitos,

informações incorretas e visão negativa, com marcas para o resto da vida. Muito cedo

o rapaz passava a gostar do humor negro e dos comentários sobre os "casos" célebres

de  anomalias  sexuais  da  cidade  ou  bairro.  (O  humor  nacional  é  basicamente

determinado por essa formação. Se a anedota não tiver esses ingredientes, não tem

graça.) Gostar dessas piadas, freqüentar essas rodinhas, era um orgulhoso sinal de

masculinidade. Uma bebidazinha, um cigarrinho e um joguinho de azar completavam a

iniciação do jovem guerreiro nas asperezas da vida.

Contudo, a cerimônia mais importante para essa "iniciação" era o glorioso, temido e

esperado dia da primeira visita ao prostíbulo, aí pelos treze ou quatorze anos, levado

pela  mão  de  um  amigo  ou  parente  próximo  mais  velho,  que  o  apresentava,  com

"recomendações", a uma experimentada profissional. No dia seguinte, o prestígio do

rapaz aumentava entre seus pares, saudado como herói voltando vitorioso dos campos

de batalha. O genitor, sabedor do feito, orgulhava-se mais ainda de seu filho homem,

passando a comentar  o ocorrido com os amigos.  O apanhar uma doença venérea,

antes  que  um  embaraço,  era  um  insofismável  sinal  da  veracidade  da  "iniciação",
verdadeiros  ferimentos  de  luta.  Outros  se  iniciavam  com  empregadas  domésticas.

Esse tipo de relacionamento é tão presente em nossa história que deu lugar a um

conhecido  dito:  "Quem não  ama Ama não  ama".  Na  verdade  é  um resquício  dos

tempos  da  escravidão,  pois  em geral  essas  empregadas  eram pretas  ou  mulatas.

Falando das diversas influências que recebemos dos africanos, o mestre de Apipucos

menciona a mulata  "...que nos iniciou no amor físico e nos transmitiu, ao ranger da

cama-de-vento, a primeira sensação completa de homem"9.

9 FREYRE, Gilberto. Op. cit., V.II, p.395.
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Ai  do  jovem  que  não  passasse  logo  por  esse  processo!  Seria  visto  como  um

doente, um anormal; poriam em dúvida sua masculinidade e seus colegas não iriam

querer se identificar com ele. As irmãs dos colegas não iriam querer namorá-lo. No

mínimo diriam que ele se auto-satisfazia por meio de masturbação, prática que poderia

levá-lo à loucura ou à tuberculose. Se não praticasse isso, nem se pudesse provar

suas  tendências  homossexuais,  seria  considerado  um abestalhado,  um bobão,  um

coitado. Uma estória corrente entre adolescentes de uma região do país narrava que

os espermatozóides acumulados subiriam para a cabeça, formando um queijo interior,

responsável  pelo  abobalhamento  do  caráter. Queijudo,  termo  empregado  para

identificar os portadores desse suposto mal, ainda hoje é um pejorativo.

Uma dupla vida sexual era assumida desde tenra idade: a irmã do amigo, "moça de

família", era para namorar, para ir ao baile, para se ter "boas intenções"; a empregada

doméstica ou as moças de origem mais humilde eram para finalidades mais práticas e

menos dignas.

A jovem moça, por sua vez, tinha uma educação bem diferente. A atmosfera de

tabu no lar era a mesma. A mãe apenas lhe ensinaria (se o fizesse) os rudimentos dos

rudimentos, como a menstruação e o cuidado com os rapazes, pois "com homem não

se  brinca".  Os  papos  com  as  colegas  eram  igualmente  limitados  em  termos  de

informação. O pai e os irmãos não conversavam com ela sobre esses assuntos. Se

começava a namorar, era vigiada pelos pais, pelos irmãos, pelos parentes, pela família

do namorado, pela vizinhança. Se saía das normas pré-estabelecidas, tornava-se uma

moça  "falada",  para  vergonha  da  família.  Em tal  caso,  os  rapazes  não  mais  iriam

querer namorá-Ia, e alguns pretenderiam se aproveitar para óbvios fins. No colégio,

tinha à sua disposição uma literatura romanceada e as famosas fotonovelas, de cunho

irrealista e alienante, com uma visão cor-de-rosa do amor, nada preparando-a para a

vida real. E por falar em educação escolar,  não é bom esquecer que até a década

passada a educação secundária, em sua maioria, era separada por sexos: colégios de

rapazes e colégios de moças – os famosos colégios de freiras – onde o tabu imperava,

com lições tais como: "não se deve trocar de roupa na frente do outro" (ensinava-se a

trocar de roupa debaixo de um lençol), "não se deve tomar banho com outros" (alguns

prescreviam, inclusive, roupas de banho para chuveiro  individual),  e por aí  adiante.

Educação integrada na adolescência era um perigo...

Em chegando a época do matrimônio, verificava-se o inegável despreparo. Mesmo

os que atingiam um nível maior de instrução pouco leriam sobre a vida sexual de um
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prisma científico. Durante o noivado falava-se de tudo, menos disso. Quando muito,

observava-se um certo "empirismo" ou prática de "atos preparatórios".

Se os tempos são outros, não se pode negar fortes resquícios dessa educação,

ainda hoje, nas zonas rurais e suburbanas, e entre as populações menos letradas e de

renda  mais  baixa,  assim  como  entre  os  fiéis  de  alguns  grupos  religiosos  mais

tradicionais.

OS NOVOS TEMPOS

Algumas modificações vêm ocorrendo nos últimos anos: um contingente cada vez

maior de moças vai à Universidade, consegue um emprego, diminui a dependência em

relação à família, tem acesso a melhores fontes de informação; os rapazes usam mais

as moças de programa e as  "bocas de luxo", em vez dos prostíbulos tradicionais. A

vigilância  e o  controle  social  são  menores  nas grandes  cidades.  A  literatura  sobre

sexualidade já é abundante (embora nem sempre lida).  Determinação do Conselho

Federal de Educação manda incluir matéria sobre sexo nos currículos das escolas de

1.° e 2.° graus, o que tem provocado reações, como a de um Secretário de Educação

que declarou que "não aprova o uso imediato da palavra sexo, pois ele desperta em

demasia a atenção das crianças para o problema"10.

 Se a literatura sexual é vasta, maior ainda é a literatura de cunho pornográfico,

que se encontra às dezenas em qualquer banca de revistas. Sintomaticamente, esta é

muito mais procurada e lida do que a de natureza científica. Em vez de se reeducar, o

jovem alimenta, em outros níveis, as deturpações que já possui, talvez pelo temor de

que essa reeducação o leve a romper com a maneira de pensar e agir de seu meio.

Outras revistas, que não podem ser classificadas de pornográficas, pela seriedade de

informações contidas,  pecam pela opção a uma filosofia  naturalista,  amoral,  quase

hedonista.

As idéias igualitárias quanto aos sexos – sopradas de além-mar e de além Canal do

Panamá  –  são  igualmente  responsáveis  por  mudanças.  Infelizmente,  é  um

igualitarismo nivelador para baixo. Em vez de elevar o homem, rebaixa a mulher. Esta

passa a beber e a fumar como símbolo de afirmação de sua liberdade. Ao homem não

se  exige  a  castidade,  mas  a  mulher  procura  abdicar  da  sua.  É  o  "embalo" da

10 Secretário da Educação do Rio Grande do Sul. O Globo. Rio, 16/08/74. p.14.
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permissividade  presente  outra  vez,  principalmente  nos  estratos  sociais  ditos

superiores.

A bem da verdade, deve-se ressaltar o pluralismo de situações no Brasil, a quase

impossibilidade de se analisar uma situação  "média" ou  "típica". Ao que parece, os

extremos repressivos e permissivos são minoritários. A maioria da população fica em

posição mais ao centro, recebendo ambas as influências. Uma transição se verifica,

com valores em crise. Refletindo a situação mundial, os reprimidos buscam a liberdade

e os que a tiveram em demasia buscam valores. O problema vai deixando de ser de

informação sexual, para ser de educação sexual. É uma visão adequada que falta.

MATRIMÔNIO À BRASILEIRA

Depois de uma vida de conquistas,  casos e aventuras,  eis que chega o dia do

machão se casar. Para começar, ele dificilmente confessa a espontaneidade do ato

como resultado de um sentimento de amor, de um desejo de constituir família. Ele vai

ser casado. "Vou me amarrar", é o grito desesperado, mesmo quando o coração diz o

contrário.  É  a  sociedade,  a  igreja,  as  famílias,  em terrível  complô.  Antes,  há  uma

"despedida de solteiro",  alcoólica comemoração de quem parte da "vida boa" para os

pesados encargos do casamento.

Para ela, ao contrário, é o esperado, ansiado e desejado dia. Educada para ser

dona  de  casa,  estimulada  pelas  amigas,  com  a  cabeça  cheia  de  romances,

telenovelas, radionovelas e fotonovelas, a heroína vai viver, afinal, a sua novela. Nesse

entusiasmo colorido, chega a esquecer (ou procura fazê-lo) a vida real de seus pais e

de casais amigos. Para ela o importante é a casa, o enxoval, a festa, e o cobiçado

troféu: o marido.

À porta da igreja – reza a tradição – as amigas dela dizem excitadas: "Aí vem ela!";

e os amigos dele proferem uma sentença: "Lá vai ele..."
Breve ele voltará às rodinhas de "chopp", ao convívio dos amigos e às fortuitas – e

mais cuidadosas conquistas. Para não se cansar de fazer referências a minha senhora

e aos  meus filhos,  pois afinal  todo cidadão respeitável  faz  assim,  pelo  menos nas

reuniões do clube de serviço. O resto é trabalhar, ganhar dinheiro, cuidar da carreira.

Uma vez ou outra, veste-se uma roupa nova e se sai com a mulher, como manda a

etiqueta, para as festinhas familiares de batizado, casamento ou missa de sétimo dia.
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Ela logo descobre que a lua-de-mel foi mais rápida do que esperava. Agora espera

é menino, como deverá fazer com freqüência nos próximos anos, a não ser que apele

para a pílula. O cuidado com as crianças, com as empregadas, com a vida social, a

visita aos parentes, enchem a vida. Uma vez ou outra uma briga, uma cena de ciúme,

uma irritação, uma tristeza. Vai falar com a mãe e esta pede paciência, e diz que é

preciso  aprender  a  viver,  que  isso  passa,  e  que  homem é  assim mesmo.  E,  pelo

menos  por  aqui,  é  mesmo.  Se não  trabalha  fora,  logo descuida-se  do  vestir  e  da

aparência  pessoal,  engordando  ou  emagrecendo.  Uma  ocasião  ou  outra,  aquele

pensamento:  "Ah! se eu soubesse!" Se soubesse teria casado de qualquer maneira,

porque na maioria das vezes sabia e não queria saber.

Mulher trabalhar  fora,  ou estudar,  nunca é bem visto  pela  maioria  dos maridos.

Muitas vezes se proíbe desde o noivado. Inseguro, o homem brasileiro sempre apela

para uma mulher inferior a ele em todos os sentidos. Dependente, a mulher busca um

superior. Se ela brilha em sua carreira ou profissão, ele entra em pânico, se revolta. O

preconceito,  trazido  de  gerações,  não  permite  uma  reação  equilibrada  diante  das

mudanças impostas pelo tempo. Muitos se acomodam exteriormente pela necessidade

financeira decorrente da vida nas grandes cidades.

No relacionamento sexual, o homem deseja a esposa para a satisfação própria e

para fazer menino. Mulheres há – e a incidência é alta – que atravessam a vida sem

conseguir o tipo ideal de relação com prazer. Cansada dos afazeres domésticos, com

a mente cheia de inibições, com um marido egoísta, ela vai para a cama cumprir –

quase que literalmente – um doloroso dever. Esse egoísmo masculino é resultante do

tipo de relacionamento pré-matrimonial que teve com prostitutas ou afins, quando não

havia sentimento e se buscava a satisfação pessoal imediata. O sexo para ele já está

identificado  com  algo  imoral.  Se  sua  esposa  "passa  dos  limites  de  uma  senhora

decente" (como o foi sua santa genitora), ele fica desconfiado.

Comumente forma-se a divisão clássica: a esposa (dona de casa, minha senhora, a

mãe dos meus filhos, a quem tanto quero etc.) versus a outra, para a satisfação sexual

e, às vezes, para um sentimento mais profundo. É que, sendo o sexo algo impuro, não

entra na cabeça dele perturbar  a pureza da mulher,  deixando essas coisas para a

outra,  a  impura.  Essa  dicotomia  acarreta  sérios  prejuízos  para  a  saúde  mental.  A

reação da mulher nem sempre é das mais violentas, pois seu pai e seus irmãos fazem

o mesmo, vindo, então, a racionalização clássica:  "Não me importo com a vida dele.

Só quero que me respeite e a meus filhos, e que cumpra seus deveres de esposo e
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pai  de  família". Nessa  marcha,  ao  atingirem  o  início  da  velhice  resta  só  um

companheirismo,  nem sempre fraterno.  A menopausa é vista como um símbolo de

libertação pelas mulheres insatisfeitas. Se ela tinha relações para procriar, e agora não

pode mais fazê-lo, não há porque ter relações. Velho deve é se aquietar e brincar com

os netos.

Para  os mais  temperamentais,  inconformados ou  "esclarecidos", o  remédio  é  o

desquite,  ou  a  "apartação  de  cacos" pura  e  simples.  O  número  de  desquites,

especialmente nas grandes cidades, não pára de crescer. No Rio de Janeiro, no ano

de 1973, para 30.617 casamentos, tivemos 4.440 desquites e anulações, sendo 3.080

desquites  amigáveis  e  1.360  litiginosos  e  anulações.  Nos  cinco  anos  anteriores,

igualmente, a taxa manteve-se sempre superior aos 10%. Como sinal de "educação", e

pelo fato de o processo ser mais rápido, preferem-se agora os desquites amigáveis.

Em algumas varas é o dobro, ou mais, da década anterior11.

 Não existindo o divórcio, apela-se para o concubinato, agora já com uma série de

amparos legais para os casamentos em consulados e em certas seitas religiosas. Para

o homem, essa situação vem sendo aceita em maior grau, dentro de um esquema de

"respeitabilidade". Para  a  mulher  a  coisa  é  mais  difícil.  Estigmatizada,  não  mais

portadora  da  virgindade,  ela  é,  à  semelhança  das  jovens  viúvas,  alvo  de  olhares

malévolos, de comentários grosseiros e de propostas pouco matrimoniais.

No meio desse cipoal de desquites e de  "coexistências pacíficas", salva-se, qual

milagre,  uma ou outra  família  ajustada  que,  no  dizer  popular,  é  uma exceção que

confirma a regra.

Perturbados,  temerosos  ou  revoltados,  os  jovens  mais  conscientes  temem  o

casamento  e  defendem  um  relacionamento  "mais  livre", mais  espontâneo  e  mais

autêntico (sonho que alguns não concretizam, ou, os que o tentam, descobrem outro

tipo de pesadelo).

Em  recente  entrevista,  o  Prof.  Richard  Barthol,  Ph.D.,  da  Universidade  da

Califórnia, declarou, a certa altura:

“No Brasil, os casais geralmente aceitam a idéia de que a atividade sexual é
mais apropriada ao homem, e que a função da mulher é conceber filhos e
dar satisfação ao parceiro. Há uma grande ênfase no machismo, que leva o
homem  a  ter  intensa  atividade  sexual,  inclusive  extraconjugal,  para
impressionar  os  amigos.  As  gerações  mais  novas  estão  mudando  esta

11 "Descansar, Um verbo para todos os gostos". Jornal do Brasil. Rio. 11/08/74. Caderno B, p.9.
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atitude tradicional, mas a sociedade como um todo ainda não foi atingida
pela transformação"12.

As  observações  do  professor  norte-americano,  que  corrobora  com  outros

estudiosos, nos chamam a atenção para o problema do  machismo, que para alguns

latino-americanos  tem sido  exagerado  pelos  de  fora,  não  se  levando em conta  as

transformações profundas geradas pela urbanização,  industrialização e educação, e

que, na realidade, em nosso continente convivem, surpreendentemente, o machismo e

o matriarcado. Este último, comum nas famílias muito numerosas, em que a mãe, por

manipulação e chantagem emocional,  coloca os filhos a seu lado,  transformando o

machão-pai em figura decorativa no lar.

Outra ressalva que deve ser feita é quanto à culpabilidade da mulher pelo fracasso

do casamento, em desleixo com a aparência, em desinteresse pelo marido, em gênio

irascível ou em pouco empenho de imaginação criadora na sexualidade ("já agarrei o

besta,  e  pronto...").  Os casos de  infidelidade  conjugal,  ou  o  prazer  de  matronas  e

mocinhas com anedotas picantes, são indicadores de convicções morais. Muitas não o

fazem (pressão social), mas vontade não falta. É importante esse reparo para evitar a

falsa idéia de que os homens são mais pecadores, ou coisas do gênero. Com a toda

problemática do fundo histórico de dominação masculina, em modelos mais islâmicos

que  cristãos,  os  que  estudam  o  problema  do  fracasso  do  casamento  dificilmente

encontram um caso em que haja culpa apenas de um lado.

UMA AMBIGÜIDADE SIMBÓLICA

Pode-se  verificar  que um dos  problemas  centrais,  no  que toca  ao  assunto,  em

nossa  cultura,  é  a  dicotomia  sexo  versus  virtude.  Os  dois  conceitos  parecem

antagônicos, conflitivos e nunca integrados na mente das pessoas. Daniel S. Schipani,

psicólogo evangélico argentino, aponta para uma fonte de ambigüidade simbólica, de

raízes nitidamente teológicas: as figuras de Eva e de Maria, a primeira "como o modelo

de sedutora que conduz o homem à ruína" e a segunda como "o ideal inalcançável de

combinar  a  virgindade  com  a  maternidade,  com  a  docilidade  frente  à  vontade

masculina”13. Eva seria a outra, a má, a que os homens devotam desprezo e desejo, a

12  O Globo. Rio. 2118/74. p.7.
13 SCHIPANI S., Daniel La iglesia y Ia "liberación feminina". Quito, FTL, 1974. p. 3-5.
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erótica, o objeto sexual, passível de paixão; Maria seria  alvo de veneração, respeito e

ternura.

Desde criança que meninos e meninas têm incutidos esses símbolos. A sociedade

feminina é dividida pelos homens – e por elas mesmas – nesses dois tipos. O homem

que lê com avidez as revistas pornográficas e solta gracejos na calçada do bar para as

mulheres (Evas) é o mesmo que compra lindos presentes no Dia das Mães para sua

genitora, sua sogra, sua irmã viúva (Marias). As próprias mulheres optam por um dos

papéis:  a  virtude  ou  a  sensualidade,  pois  não  conseguem  aceitar  –  tampouco  os

homens – uma síntese ou integração14. 

Aos  jovens  evangélicos,  novas  criaturas  vivendo  em  sociedade,  recebendo,

consciente ou inconscientemente,  do meio cultural,  o problema dessa ambigüidade,

está  reservada  a  difícil,  meritória  e  desafiante  tarefa  de  alteração  simbólica  –

influenciando a cultura – para o bem de sua vida emocional, de sua saúde mental e da

causa do Evangelho, fazendo da sexualidade uma virtude15.

14 Para  os  interessados  em  se  aprofundar  no  estudo  do  pensamento  e  atitudes  da  nova geração,
recomendamos,  embora  não endossemos todas as conclusões,  a pesquisa comentada  A juventude
diante do sexo,  do Dr.  José A. Gaiarsa,  Ed. Brasiliense. A análise dessas atitudes transcenderia os
objetivos do nosso presente trabalho.
15 Uso as expressões segundo uma compreensão bíblica, e não hedonista.
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CAPÍTULO III

OS EVANGÉLICOS E O PROBLEMA

A PRESENÇA PROTESTANTE

Quando, em meados do século XIX, aqui chegaram os protestantes, encontraram já

uma  cultura  formada  e  os  costumes  e  idéias  no  campo  sexual  suficientemente

definidos  e  consagrados.  Ingleses  e  alemães,  como  comunidades  de  imigrantes,

fecharam-se em núcleos coloniais de máxima fidelidade à cultura de origem, com um

mínimo de contato e de interinfluências com as gentes da nova pátria. Durante a maior

parte de sua história – e até recentemente – essas comunidades isolacionistas quase

nenhuma contribuição trouxeram para o todo nacional. Esse protestantismo sempre foi

considerado algo estrangeiro,  um corpo estranho ao País. Em matéria de costumes

refletem a cultura européia, mas não a de hoje, e, sim, a do século passado, quando

de lá saíram os pioneiros.

O  outro  tipo  de  protestantismo  foi  fruto  de  missões  aos  brasileiros  de  origem.

Embora  viesse  a  formar  uma  comunidade  de  brasileiros,  alcançando  um  grau  de

integração com o todo nacional, e sendo por este melhor aceito, não deixou de refletir

a  influência  saxã  dos  missionários  em  usos,  tradições  e  conceitos.  É  inegável  a

desnacionalização de comunidades protestantes. Empolgados com a proclamação do

Evangelho, os missionários traziam, junto com este, o modo de vida de seu país de

maioria nominalmente evangélica. Homens de seu tempo e de sua terra, não sabiam

esses bravos servos de Deus separar o cerne da mensagem bíblica da roupagem com

que o tempo e a cultura os haviam revestido. Esse o grande drama da história das

missões modernas, com desentendimentos, frustrações e rebeliões nacionalistas. No

campo da sexualidade, é bom lembrar que as missões se desenvolveram à sombra do

período repressivo vitoriano, e esse modo de encarar foi sacralizado, identificado como

a maneira evangélica de ver a coisa.

Reagindo contra o grassante hedonismo da sociedade brasileira,  os evangélicos

conseguiram  estabelecer  padrões  bem  mais  altos  de  moralidade  em  suas

comunidades e, quase sempre, se constituir em incômodo desafio à sociedade em sua

volta.  A instituição familiar  adquiriu maior  estabilidade e integração,  em um tipo de

relacionamento doméstico mais justo e humano, respeitando a dignidade de todos os
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membros. O culto doméstico simbolizava a igualdade de todos em comunhão diante

do  Senhor.  A  História  ainda  há  de  fazer  justiça  aos  evangélicos  como  primeiros

paladinos na elevação do status da mulher – no lar, na igreja e na comunidade. Contra

uma  visão  negativa  comum  às  pessoas  religiosas  de  seu  País,  os  evangélicos

enfatizaram a  idéia  bíblica  da  licitude  da  vida  sexual.  A  castidade  dos  padres  era

substituída pela prole  do pastor.  Em assunto  de educação,  as escolas evangélicas

foram as primeiras no estabelecimento da educação integrada, para ambos os sexos.

A despeito disso, permanecem distorções de origem e outras absorvidas de setores

do pensamento nacional:

a) A comunicação familiar sobre assuntos de natureza sexual sempre foi muito

baixa, ou inexistente1;

b)   A omissão das igrejas em informar, discutir e analisar o problema foi uma

constante;

c) A literatura reduzida disponível vinha em forma de traduções, desvinculadas

da  problemática  nacional,  procurando  universalizar  soluções  de  outros

lugares e outros tempos;

d) Discutíveis  exegeses  foram  tomadas  por  sentado,  intocáveis,  não  mais

sujeitas a um repensar criativo e atualizado, em busca do sentido real do

texto.

Em decorrência:

a) Os delitos  sexuais passaram a  ocupar  um lugar  primeiro  em uma nova

hierarquia de pecado (a divisão não-bíblica da Igreja de Roma – pecados

mortais e pecados veniais – de fato foi adotada pelos protestantes):

b) A  lista  de  delitos  sexuais  foi  ampliada,  acrescentando-se  normas

costumeiras nacionais ou estrangeiras "biblificadas";

c) A santificação passou a significar conformidade exterior a certos costumes;

d) O corpo como depositário do potencial de "carnalidade" dos crentes;

e) Um legalismo repressivo e punitivo foi consagrado, fazendo inveja às mais

pias ordens monásticas.

1 Informações  sobre  a  educação  sexual  nas  antigas  famílias  protestantes  podem  ser  colhidas  no
romance autobiográfico Filho de Pastor, do Rev. Josibias Fialho Marinho (Rio-GB, 1974), especialmente
em seu capítulo oitavo.
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A sombra  missionária  estrangeira,  em  recursos  humanos  e  materiais,  ainda  se

projeta  fortemente  sobre  algumas  denominações.  Pastores  nossos,  por  não  serem

oriundos das elites nacionais, ao fazerem sua ascensão intelectual realizam-no sob a

égide  de  fontes  estrangeiras,  anulando,  em parte,  o  esforço  de  nacionalização  do

protestantismo  brasileiro.  A  necessidade  de  (para  usar  a  expressão  de  Samuel

Escobar) "desvestir o Evangelho de sua roupagem anglo-saxã" é uma tarefa imperiosa

para que a comunidade evangélica atinja um maior nível de maturidade teológica e

cultural.

O  mais  surpreendente,  infelizmente,  é  que  movimentos  carismáticos  ou

pentecostais,  assim como outros grupos autóctones,  muito mais nacionalizados em

outras  áreas,  tenham optado  por  uma maior  rigidez e  legalismo quanto  à  conduta

sexual, em ortodoxa fidelidade ao velho vitorianismo.

E por esse Brasil a fora vamos encontrar igrejas com mulheres sentadas de um

lado e os homens no outro, longos vestidos de cores sóbrias, silêncio em matéria de

sexo, ou uma "convicção de pecado" na área, que é mais complexo de culpa mesmo;

seminários ou institutos bíblicos com intermináveis regras de conduta para seus alunos

quanto ao contato com o outro sexo, e por aí vai.

Um missionário, dos arejados e de grande senso de humor, perguntado por alguns

irmãos sobre o tamanho ideal para a saia das mulheres, respondeu:  "Irmãos, eu sou

missionário,  não sou alfaiate".  Outra feita,  a pergunta dizia respeito ao tamanho do

cabelo das mulheres, ao que contestou: "Em minha igreja há mulheres com cabelo de

um  metro  de  comprimento...  e  língua  de  dois  metros..." Oxalá  tivéssemos  mais

missionários dessa estirpe!

REPRESSÃO E LIBERTAÇÃO

Em clínica pastoral foi colhido o depoimento de uma jovem crente, de classe média

urbana e cultura universitária, sobre sua formação sexual, seus conceitos e seu mundo

interior,  antes e  depois de ela deixar que o Evangelho fosse Boa Nova de libertação

para essa área também. 

Primeiro depoimento:

“Para  cada  situação  de  envolvimento,  aquele  medo  de  deixar  que  a  verdade

aparecesse. E por quê? Primeiramente aquele ‘tabu’ todo em tomo do sexo, mais a

idéia  incutida  de que eu era criança,  cedo ainda para ‘estas  coisas ‘;  daí  o  sentir
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vergonha de que isso poderia acontecer comigo. Acrescida a isto, vinha mais uma leva

de  complexos  e  inseguranças  (em  outros  sentidos),  o  que  me  levou  a  um

relacionamento  de  limitação  com  o  sexo  oposto;  sem  conseguir  admitir  que  na

realidade pudesse ocorrer algo entre mim e este; então partia para a realização do

desejado,  todo  em  sonhos,  e  procurando  encobrir  qualquer  sentimento,  por

insegurança. A mãe, o pessoal em casa: a vergonha”.

De  pequenina  o  sexo  veio  aflorando  normalmente,  e  eu  o  teria  aceito  bem,

naturalmente, não fosse logo percebendo que era tido como alguma coisa 'feia', que

os pais escondiam. Foi abafado, e ele existia dentro de mim; mas aquele senso de

culpa e acima de tudo vergonha, dificuldade de encará-lo como normal, natural  em

mim como mulher: num rapaz, como homem.

 Em alguma situação de envolvimento, em que, ajuntando insegurança (gerada por

algum complexo, não em relação ao sexo) e mais vergonha do sexo, de princípio não

considerando alguma possibilidade, era levada a não deixar fluir isto natural, realmente

em mim, mas fazendo-o em 'sonhos', e neles me gastando, deixando fluir assim numa

situação ideal, a ponto de já me sentir realizada. Vivê-lo novamente, na realidade? Por

outras  vezes  o  sentido  de  frustração  quando  deparando  com  o  real,  que  diferia

bastante do sonhado, pois que neste eu agia e 'vivia' bastante diferente.

Repressão por medo, vergonha; as sensações são reprimidas todas; medo de vivê-

Ias realmente, tudo o que sempre vivi no irreal. Daí o aparentar assexuada, sempre

como 'irmã' e 'amiga'".

 Esse depoimento, autêntico, espontâneo, sem retoques, é um protótipo de muitos

outros que aqui poderiam ser relatados. Deixaremos sua análise a cargo de cada leitor.

Em trabalho de clínica pastoral, a jovem reconstituiu sua vida, descobriu as origens

do problema e,  em termos espirituais,  procurou a libertação em Cristo,  entregando

também essa área de sua vida ao Libertador e Médico dos Médicos. Não tardaram a

acontecer coisas, em verdadeira novidade de vida.

Aqui, o segundo depoimento, poucos meses depois:

“E  agora?  Depois  da  conscientização  destes  aspectos,  fui  experimentando

tentativas, chances dadas ao fator sexo em mim. Até mesmo ‘curiosidade’ pelo fato;

mas isto depois de muita luta. De aceitação própria, primeiramente, para depois admitir

o real. Nessa aceitação própria entraram vários fatores que não só o sexo. Depois

dessa consciência de eu ser mulher para as pessoas que me cercam (rapazes...), e
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não apenas para mim mesma, dei chance, já consciente de que isto é parte integrante

da pessoa em mim, que o Senhor fez e tem trabalhado para aperfeiçoar...

Então a transformação; para mim mesma tem sido bastante surpreendente; antes

(?),  aparentemente  fechada,  fria,  sempre  procurando  aparentar  que  não  havia

interesse algum de mim neste aspecto em relação a qualquer rapaz; como para que

ele  não  tivesse  nada  a  temer  desse  relacionamento  comigo;  porque  eu  não  me

aceitava,  daí  o  não  admitir  que  seria  aceita;  e  agora,  depois  desse  processo  de

conscientização, passo a permitir ser explorada; e vem natural o me deixar conhecer

como  mulher  –  mas  isto  ainda  em  processo;  deve  haver  muito  a  aprender,

desenvolver. Que o Senhor complete a obra que ele mesmo iniciou. Para a glória dele!

Amém!

Agora, o Senhor toma conta do sexo em mim, me fazendo louvá-lo por isso; por ele

me ter feito íntegra, e assim, com tudo que ele me fez, é que ele quer que eu viva para

me sentir completa; louvo-o pelo presente que ele me deu para provar tudo isso: o

'irmão'".

 Em Cantares 5:1 o esposo trata a mulher de "minha irmã". É interessante o mesmo

tratamento dado pela moça do depoimento ao namorado.  Namorado esse que veio

como resultado de uma entrega e uma espera em oração. Jovem consagrado, como

ela, ao trabalho na causa do Evangelho. Namorado que veio como parte da terapia de

Deus.

É verdade que nem todos os jovens crentes chegam ao extremo dessa moça. Há

outros dois grupos:  um que namora  (às vezes até demais),  que aparenta  bastante

liberdade no relacionamento com o outro sexo, mas que na realidade, lá dentro, em

sua mente, os conceitos errados e a culpa são muito diversos; o outro grupo é dos que

separam existencialmente a fé cristã da vida sexual, que se comportam  "segundo o

mundo", ou por não terem tido uma correta orientação, ou por pura e simples rejeição

do que receberam.  Mesmo aí,  nos chamados "crentes pra frente", se encontram a

culpa básica e o erro de visão quanto ao sexo.

UMA HIERARQUIA DE VALORES

Certa feita escutava um grupo de pastores falar sobre o evitar a "aparência do mal"

e  as  precauções  na  luta  "contra  a  carne".  O  "mal" e  a  "carne" foram  logo
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personificados no sexo oposto, e o automóvel como palco de batalha. Os mais radicais

disseram que não  carregavam mulher  alguma em seu  carro.  Outros  disseram que

levariam  a  mulher  "se  ela  fosse  sentada  no  banco  traseiro,  e  ele  à  frente",  qual

motorista de táxi. Um, porém, afirmou que mulher só entra em seu carro se sua esposa

estiver dentro. E narrou o episódio de uma senhora da igreja que, estando em dias de

dar à luz, e residindo em local afastado, combinou que telefonaria para o pastor ao

sentir as primeiras contrações, para que ele a transportasse para a maternidade. Dito e

feito: no dia esperado avisou o pastor. E o que fez ele? Pegou o carro, foi ao local de

trabalho da esposa, em outro bairro, e de lá seguiu para a casa da gestante,  para

então se deslocar para a maternidade. Por sorte a criança não tinha nascido em casa,

com a espera. A explicação do pastor foi que, ficando a barriga da gestante encoberta

pela porta do carro, e só a cabeça à mostra,  ninguém ia saber a diferença e iriam

pensar mal dele.

Outra feita, em uma festa de quinze anos, após os "parabéns pra você" e o corte do

bolo, chegou a vez de todos, em fila, irem abraçar a aniversariante. Na vez do pastor

este disse: "Vou pedir à minha esposa para abraçar a aniversariante, pois abraçar uma

moça não fica bem para um pastor".

Essas coisas me fazem recordar uma longa conversa que tive com um presbítero

de uma das  grandes  igrejas do  País,  em viagem rodoviária  que,  por  coincidência,

fizemos juntos.  Falando sobre  ética  e  ministério,  o  velho  batalhador  disse,  a  certa

altura  da  conversa:  "Você  pode  encontrar  obreiro  mentiroso,  velhaco,  enrolão,

preguiçoso, irresponsável, e o que você imaginar. Pessoas reclamarão, mas haverá

uma elástica tolerância. E ele vai levando a coisa. Você pode até encontrar obreiros

com heresias confessas em suas crenças básicas e ensino. Serão tolerados. Mas ai, ai

daquele  que,  possuidor  de  inúmeras  virtudes,  e  de  nenhum  dos  defeitos  que

mencionei,  cometer  qualquer  coisa  que  seja  considerada  pela  comunidade  como

deslize  na  ética  sexual!  Está  arruinado  para  o  resto  da  vida!  Será  aplastado

impiedosamente!" 

Há uma hierarquia de valores em cada sociedade e em cada cultura, com reflexos

diretos nas normas jurídicas vigentes. Biblicamente, é difícil estabelecer pecados que

são  mais  pecados  que  outros.  A  tradição  católico-romana  de  pecados  "mortais" e

"veniais" está dentro das igrejas evangélicas. A hierarquia de valores da sociedade e

da  cultura  (nossas  e  dos  missionários)  está  dentro  das  igrejas  (e  das  cabeças),

sacralizadas devidamente. Em outra parte deste trabalho veremos o malefício de tal
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prática. E o velho sexo, para todos os efeitos,  encabeça a lista dos pecados "mais

pecados".

UMA MUDANÇA NECESSÁRIA

Estamos  convencidos  de  que  diversos  problemas  espirituais,  especialmente  da

mocidade, têm na deformada visão dos assuntos sexuais a sua causa. O espiritual e o

mental  andam juntos.  A  mente  e  o  corpo  (vide medicina  psicossomática)  idem.  O

problema, em seus três aspectos, é de saúde. Saúde física, psíquica e espiritual dos

crentes.  A  Igreja,  quando  vivendo a  noção  de  um corpo  de membros  interligados,

mutuamente dependentes e ao Cabeça, Cristo, o homem perfeito, é uma comunidade

saudável.  Crentes sadios,  integrados e maduros poderão fazer mais pelo Reino de

Deus.

A tensão e o choque de gerações se evidenciam na Igreja em épocas de crise e de

transição.  A crise e a transição não são males em si,  mas sinais de vida.  Quando

significarem uma transição para melhor e uma crise de crescimento, não se devem

temer. Se os séculos têm obscurecido parte da mensagem bíblica, épocas de reforma

surgem para fazer brilhar a luz da Palavra. É nesse sentido que se critica a Igreja,

construtivamente.  Como  já  vimos,  nossos  heróis  da  fé  de  ontem,  a  quem  tanto

devemos, foram vítimas das idéias do mundo de seu tempo. Não estamos a recriminá-

los. Mas, das lições do passado, partimos hoje para mais da Palavra e do Espírito que

liberta e dá vida plena. Se novos problemas virão para a Igreja amanhã, pelo menos

em uma área a tenhamos ajudado a crescer.

Mudemos nossa visão do sexo, das idéias do mundo, para as da Revelação de

Deus. A repressão moralista e a permissividade irresponsável são idéias do mundo;

segui-Ias é mundanismo. Não nos devemos conformar com este mundo.
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CAPÍTULO IV

CORPO, SEXO E PECADO

O TEMPLO DO ESPÍRITO

O  corpo  não  é  um  trapo  imundo,  incômodo,  fonte  de  pecado,  a  atrapalhar

transitoriamente a vida do cristão, até que um dia sua alma liberta possa viver com

Deus. O corpo é criação de Deus, como parte integrante de todo o homem. A própria

idéia  de  separar  corpo,  intelecto  e  alma  ou  espírito  é  estranha  ao  pensamento

hebraico. No Velho Testamento vemos sempre o homem como um todo integral. Nada

nele é melhor ou pior. O bem ou o mal é praticado pelo homem todo.

O homem – esse homem integral – foi criado à imagem e semelhança de Deus,

para ter um senhorio sobre a criação animada e inanimada e, no dizer do salmista,

coroado de glória e de honra. Ele foi criado do pó da terra, e na verdade seu corpo

detém os componentes nela encontrados. Interessante notar que Deus fez primeiro o

corpo do homem, para, a seguir, lhe soprar o fôlego da vida, "e o homem passou a ser

alma vivente"1. A Bíblia não diz que ele passou a ter uma alma vivente, mas passou a

ser alma vivente. O homem viveria em uma totalidade existencial, indissociavelmente

corpórea. A idéia de uma pré-existência da alma, como entidade independente, cai por

terra.  Apenas  os  anjos  –  outro  tipo  de  criatura  –  é  que  possuem  uma  vida  não

corpórea, pelos desígnios de Deus.

O homem foi  destinado  a  uma ação  no  mundo,  a  ser  continuador  da  obra  da

criação, na sujeição e domínio da terra, no seu cultivo e guarda, no mantimento e na

alimentação. Esse homem foi feito para a vida eterna, para não conhecer a morte. No

plano original de Deus temos um homem imortal com corpo imortal. O corpo foi criado

para permanecer. Não há sombra de transitoriedade. O destino da habitação eterna do

homem não foi o céu ou o paraíso – como os anjos – mas a terra.

Pelo pecado, pela desobediência voluntária do homem, pelo dar as costas a Deus

e querer seguir seu próprio caminho, veio a queda, a corrupção e a morte. A queda

produziu a corrupção da terra,  que se tornou  "espinhosa". O homem e o resto  da

criação se alienaram. O corpo do homem conheceu a doença, a velhice e a morte. Do

homem, passou a suceder semelhantemente aos animais – ambos morrem:  "Todos

1 Gênesis 2:7
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vão para  um mesmo lugar;  todos são pó,  e todos  ao pó tornarão"2.  É nessa nova

realidade que se dá o fenômeno da separação, do material e do imaterial do homem.

"E o pó volte à terra,  como era,  e o espírito  volte a Deus,  que o deu"3. O pecado

transformou o homem no seu ser,  no seu querer  e no seu agir.  O homem é todo

pecador. O pecado é uma realidade existencial e não uma bactéria portada pelo corpo.

As  Escrituras  nos  relatam  os  feitos  desse  homem  caído  com total  realismo.  A

História é a marcha desse homem caído nessa terra caída. É, igualmente, a marcha da

Providência, da misericórdia do Senhor, de seu plano de restauração. A separação do

material  e do não-material  do homem seria  uma realidade transitória.  No final  eles

haveriam de se unir, para que o homem total, perfeito, voltasse a viver para sempre.

Mais de quatro séculos antes de Cristo, o Senhor inspirou a boca de seu servo Jó com

palavras  proféticas  da  esperança  dessa  restauração:  "Porque  eu  sei  que  o  meu

Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra.  E depois de consumida a

minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Ve-Io-ei por mim mesmo, e os meus

olhos, e não outros, o verão..."4. Heavenor comenta que a consciência de Jó é que "ele

estará presente, em plena posse da sua inteligência, a sua personalidade intacta, após

ter descido à sepultura"5. Essa esperança reside em um Redentor.

Aproximando-se o fim de seu ministério terreno, Jesus, por várias vezes, previu a

sua morte e sua  ressurreição no terceiro dia.  "É necessário que o Filho do homem

padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e

ressuscite ao terceiro dia"6. Quando, após a purificação do templo, os judeus pediram

um sinal de seu messiado, Jesus falou que, se eles derribassem seu templo, em três

dias ele o levantaria. Os judeus não compreenderam e pensaram tratar-se do templo

como edifício: "Mas falava do templo de seu corpo"7. Isso teria um efeito importante na

vida  dos  discípulos:  "Quando,  pois,  ressuscitou  dos  mortos,  os  seus  discípulos

lembraram-se de que lhes dissera  isto,  e  creram nas Escrituras,  e na palavra  que

Jesus tinha dito"8. Depois de ressuscitado, Jesus apareceu, em diversas ocasiões, a

seus  discípulos.  Em  uma  delas,  vemos  que  os  discípulos  estavam  espantados  e

atemorizados, julgando tratar-se de um espírito. Ele os repreendeu e disse: "Vede as
2 Eclesiastes 3:20
3 Eclesiastes 12:7
4 Jó 19:25-27
5 E.P. Heavenor, in Novo Comentário da Bíblia. São Paulo, Vida Nova, 1972. V.II, p.479.
6 Lucas 9:22. Ver também Mateus 12:21, 17:22, 23.
7 João 2:21
8 João 2:22
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minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo; apalpai-me e vede, pois um espírito

não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho”9.  A seguir,  comeu um peixe

assado  e um favo de  mel;  ensinou-Ihes  isso como cumprimento  das  Escrituras,  e

mandou-os anunciar o evangelho de arrependimento e remissão dos pecados a todas

as nações.

Vencendo  a  morte,  Cristo  nos  dá  a  vida  eterna.  Ressuscitando,  ele  nos

ressuscitará, para com ele vivermos.  "Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em

mim, ainda que esteja morto, viverá; e todo aquele que vive, e crê em mim, nunca

morrerá"10. Todo o Novo Testamento aponta para essa esperança, sem a qual seria vã

a nossa fé. Paulo resume essa doutrina: “Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e

foi  feito  as  primícias  dos  que  dormem.  Porque,  assim como a  morte  veio  por  um

homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como

todos  morrem  em  Adão,  assim  também  todos  serão  vivificados  em  Cristo"11. A

promessa final fala da transformação, de um novo céu, de uma nova terra, morada

para sempre  dos herdeiros:  ”E Deus limpará de seus olhos  toda a lágrima; e  não

haverá  mais  morte,  nem  pranto,  nem  dor;  porque  já  as  primeiras  coisas  são

passadas"2.

 Devemos rejeitar toda idéia errônea e negativa a respeito do corpo, que porventura

nos tenha sido transmitida pela herança cultural. Durante esta vida, mesmo antes do

novo corpo, neste mesmo corpo há um valor, um desígnio do Senhor, um propósito.

Regenerados, temos o Espírito Santo habitando em nós, em nosso corpo.  "Ou não

sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito, Santo...?"13.

 Agradeçamos a Deus por nosso ser integral. Aliviemos nossas mentes de falsas

culpas e preconceitos, e oremos:

Obrigado, Senhor, por nosso corpo!

O QUE DEUS ACHOU BOM

Agora,  que  já  integramos  nosso  ser  no  corpo,  temos  que  integrar  nossa

sexualidade no  corpo  e no  ser.  O homem foi  criado  por  Deus – à  sua imagem e

9 Lucas 24:39
10 João 11:25. 26
11 I Coríntios 15:20-22
13 I Coríntios 6: 19
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semelhança  –  com a  sexualidade,  e  nesta  os  órgãos  genitais.  Inconscientemente,

muitos querem que o corpo da criação tenha sido assexuado, que os órgãos genitais

tenham nascido após a queda, e as relações sexuais surgissem com o pecado – ou

até fossem o próprio.

A Bíblia nos ensina de modo diferente. Na origem temos: "E criou Deus o homem...

macho e fêmea os criou”14. Tendo criado primeiro o homem, criou depois a mulher,

abençoando-os e mandando-os que fossem fecundos e se multiplicassem pela união

sexual,  quando  se  tornariam  "uma  só  carne"15. Essas  coisas  ocorreram  antes da

queda.  A  sexualidade  estava  nos  planos  de  Deus  e  é  instrumento  seu  para  a

humanidade. O ato sexual, em seu aspecto procriativo, é um ato de colaboração com

Deus e obediência a ele. E é, além disso, sinal da mais profunda união, pois, para o

homem, a mulher é "osso dos meus ossos e carne de minha carne"16. É interessante

notar que, após concluída sua maravilhosa criação, "viu Deus tudo quanto fizera, e eis

que era muito bom"17.

Muita gente possui uma idéia de Deus como um Supremo-Desmancha-Prazeres, o

que é muito  errôneo;  Deus nos deu prazeres.  Cristo  nos  mandou alegrarmo-nos e

disse que veio para nos dar vida em abundância. Não se pode imaginar Deus criando

o sexo como um tipo de doloroso dever. Tudo que o homem faz em harmonia com os

propósitos da criação lhe traz prazer genuíno. Assim também na vida sexual. Abraão

tinha muita  consciência  do  aspecto  estético de Sara:  "Ora bem sei  que és mulher

formosa à vista"18. No amor de Jacó por Raquel, não há lugar para um platonismo, ou

"amor espiritual"  (que seria, em última análise, um casamento entre fantasmas), mas

em seu amor entrava, mais que naturalmente, o físico e o sexo, pois  "Raquel era de

semblante formoso e formosa à vista"19.

Embora  o  livro  de  Cantares  tenha  tido  uma  interpretação  espiritualizada,  como

alegoria de Jeová e Israel, ou de Cristo e a Igreja, não deixa de ser, objetivamente,

uma maneira poética de descrever o amor entre um homem e uma mulher, em que se

descreve a beleza física, com um destaque inegavelmente erótico. Se a interpretação

é literal, destaca o valor físico e do sexo; se é alegórica, mostra que Deus representa

14 Gênesis 1:27
15 Gênesis 2:24
16 Gênesis 2:23 
17 Gênesis 1:31
18 Gênesis 12:11
19 Gênesis 29:17
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seu amor por seu povo de uma maneira que ele considera de digna intimidade. Aos

que seguem mais o pensamento repressivo do que a Bíblia, pode parecer escandaloso

que  um  dos  livros  sagrados,  considerado  inspirado,  tenha  em  seu  começo  um

versículo do tipo: "Beije-me ele com os beijos da sua boca; porque é seu amor melhor

do  que  o  vinho"20. Poemas  com  essa  temática,  esses  tipos  de  imagens  e

comparações, se lidos hoje em uniões de mocidade, nas igrejas, se não resultassem

em  suspensão  de  comunhão,  teria  o  seu  ator  de  receber  uma  advertência  por

mundanismo e carnalidade...

Cristo realizou seu primeiro milagre quando se encontrava, juntamente com seus

discípulos,  em  uma  festa  de  casamento.  O  leito  sem  mácula  é  considerado

abençoado,  Jesus  usou  a  imagem  do  noivo  e  noiva  em  uma  de  suas  parábolas.

Semelhante imagem é usada, no Apocalipse, para descrever o encontro de Cristo com

a Igreja: "E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu,

adereçada, como uma esposa ataviada para o seu marido"21. Esse tipo de símbolo era

corrente entre o povo de Israel. O próprio João Batista, quando afirmava não ser o

Cristo, mas seu precursor, empregou a comparação: "O que tem a noiva é o noivo; o

amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do

noivo"22.

Scorer sintetiza o modo das Escrituras encararem o sexo:

“Todas  as  evidências  indiretas  que  há  na  Bíblia  parecem  sugerir  que  o
relacionamento estabelecido entre os sexos era considerado correto e natural.
Era um importante aspecto da vida pessoal de homens e mulheres..."23.

Não foi acidentalmente que fomos criados homens e mulheres. Somos machos ou

fêmeas toda a nossa vida, e sexual é todo o relacionamento humano. A união física é

apenas um tipo – o mais pleno – de relacionamento sexual. Da conformação do nosso

físico às reações de nossa mente, somos homens ou mulheres, e não se pode abstrair

tais características em nossos contatos sociais. No convívio do mesmo sexo prevalece

o princípio da identidade, e afirmamos nossas características; com os de outro sexo,

20 Cantares 1:2
21 Apocalipse 21.2 
22 João 3.29 
23 SCORER, C. G. The Biblie and sex ethics today. Chicago, Inter-Varsity Press, 1966, p.22.
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nos completamos. O valor da Bíblia está em regulamentar os diversos níveis e tipos de

relacionamento, sem repressões ou exageros.

Você já se aceitou como um ser integral, com corpo. Aceite-se agora como um ser

sexual, e ore:

Obrigado, Senhor, pelo sexo!

DESFAZENDO EXAGEROS

No dia-a-dia das igrejas cristãs e de comunidades seculares,  encontramos uma

série de normas e sanções com respeito ao sexo, que o colocam como responsável

pelos maiores pecados, pelos pecados principais e, muitas vezes, únicos. Esse tipo de

tratamento,  dominado  pela  tradição,  foge  das  Escrituras,  embora  esta  esteja,  até

inconscientemente,  manipulada  nas  justificativas.  Somos  advertidos  a  nada

acrescentar ou omitir em relação à Palavra. Já conhecemos o exemplo dos fariseus

com seus acréscimos de leis. Já lemos a carta aos Gálatas, com sua tônica na graça

de Deus. E mesmo assim incorremos nesses erros!

Em sua tese Forma e Liberdade na Igreja, apresentada no Congresso Internacional

de Evangelização Mundial, em Lausanne, Suíça, o Dr. Francis Schaeffer advertia para

o perigo de os evangélicos tentarem criar novos absolutos, especialmente na área dos

costumes, elevando-os ao mesmo nível de outros pontos claros da Palavra de Deus.

Essa atitude é pecaminosa e diminui o valor da Bíblia aos olhos do mundo. Muitos

gostariam de reescrever a Bíblia para amoldá-Ia a seus esquemas; ou, para  "provar"

suas  posições,  torcem  o  texto,  omitem  outros  ou  citam-nos  fora  do  contexto,  à

semelhança de certas seitas heréticas.

O  pecado  é,  primeiramente,  e  acima  de  tudo,  uma  condição  existencial,  uma

condição  do  homem  após  a  queda  e  antes  da  restauração.  No  novo  nascimento

somos, pelo Espírito, mediante o sacrifício da cruz, libertados das conseqüências do

pecado e do seu poder, embora não de sua presença. O que comumente chamamos

de "pecado", na base de "isso é pecado", "aquilo é pecado", "aquilo não é", significa

sintomas, manifestações visíveis e particulares do pecado existencial. Diante de Deus

o que voga é o pecado. O julgamento e a graça de Deus se referem ao todo. Não há

lugar na Bíblia para pecados "veniais"  e "mortais", pecados maiores ou menores. Há

um todo. Pessoas expressam essa condição de maneira mais grosseira em sintomas

exteriores; outras,  por um verniz civilizatório ou constituição psicológica, cultivam os
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pecados subjetivos. Facilmente enquadramos os primeiros. E os outros? Pecamos por

pensamentos, palavras e atos. Os atos são fáceis de julgar, as palavras são sujeitas à

compreensão. E os pensamentos? O julgamento de quem é ou não é pecador incorre,

quase sempre, em injustiças.

Igrejas colocam os erros sexuais como pecados mais importantes.  Julgam pelas

ações,  apenas.  E  colocam,  ao  lado  das  normas  absolutas  da  Bíblia,  princípios

costumeiros de determinada cultura. E aí simplesmente pecam.

Vejamos o decálogo:

01. Não ter outros deuses diante do Senhor;

02. Não fazer e adorar imagens;

03. Não tomar o nome do Senhor em vão;

04. Santificar o sétimo dia;

05. Honrar os pais;

06. Não matar;

07. Não adulterar;

08. Não furtar;

09. Não dizer falso testemunho;

10. Não cobiçar os pertences do próximo.

Primeiramente  vemos  os  pecados  contra  Deus.  O  relacionamento  correto  com

Deus  precede  –  e  é  causa  –  do  relacionamento  correto  consigo  mesmo e  com o

próximo. Deve-se considerar, no contexto atual, quais são os outros deuses e os ídolos

para os homens, inclusive na igreja. E como o nome do Senhor é tomado em vão.

O quarto mandamento refere-se ao repouso do homem e ao culto a Deus. Ambos

importantes.  Não  podemos  cansar  o  homem  sob  o  pretexto  do  culto  a  Deus,  no

multiativismo eclesiástico.

Segue-se  a  honra  devida  aos  pais,  como  o  único  com promessa.  Em  famílias

desajustadas,  quando  cristãos  se  queixam  de  falta  de  bênçãos,  não  estará  esse

mandamento sendo infringido?

Os outros cincos são contra o próximo, na cobiça de seus pertences, na violação

de sua honra conjugal, no atentado contra a sua vida, no tomar indevidamente o que é

seu, e no ludibriá-Io com a palavra falsa. Quantos cristãos têm o "olhão" no que é do

próximo? Quantos não furtam sutil e "legalmente"? Quantos não mentem?
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Em apenas dois mandamentos encontramos infrações no campo sexual. O sétimo

o é basicamente, e o décimo o pode ser. Em ambos os casos há um prejuízo para o

próximo. 

Mas,  diríamos,  não  estamos  mais  debaixo  da  Lei.  O  que  importa,  agora,  é

cultivarmos  o  fruto  do  Espírito  e  não  darmos  lugar  às  obras  da  carne.  Está  bem.

Vamos a eles.

Em  Gálatas,  capítulo  15,  Paulo  enumera  como  obras  da  carne:  prostituição,

impureza,  lascívia,  idolatria,  feitiçaria,  inimizade,  porfias,  ciúmes,  iras,  discórdias,

dissensões,  facções,  invejas,  bebedices,  glutonarias  e  cousas  semelhantes.  Em

Efésios, capítulo 4, o mesmo apóstolo condena: a mentira, a ira, o dar lugar ao diabo,

o furto, a palavra torpe, a amargura, a cólera, a gritaria, a blasfêmia e a malícia. Alguns

conceitos são idênticos, mudando apenas o vocábulo; alguns estão repetidos. Mas se

somarmos os dois textos, contaremos vinte e cinco delitos, ou menção deles. Apenas

quatro envolvem sexo; alguns não sempre, ou necessariamente, como a malícia.

Se  observarmos,  a  maioria  diz  respeito  às  más  relações  para  com o  próximo,

delitos  de  natureza  religiosa  e  trato  errado  para  com  o  próprio  corpo.  Paulo  não

procurou dar uma lista interminável de erros sexuais, nem os considerou majoritários

ou mais importantes. Se olharmos para muitas comunidades cristãs, iremos encontrar,

com muita  freqüência,  vários desses delitos  "tolerados", porque se fosse apertar  a

disciplina não ficaria ninguém. "Democraticamente", o grupo que comete a maioria dos

pecados pune os praticantes da minoria, considerando-os mais pecadores. Seria isso

correto? A desigualdade de tratamento é tamanha que temos igrejas que disciplinam

membros por ingerirem qualquer tipo de bebida alcoólica e em qualquer quantidade, e

não dizem uma palavra contra o irmão que come em excesso, estourando o peso e a

taxa  de  colesterol,  danificando  o  templo  do  Espírito  devido  à  sua  indisciplina

alimentícia. Seria isso justo?

O que  ocorre,  em geral,  é  a  presença  de  um dos  mais  perigosos  desvios  em

matéria de ética cristã: o legalismo.

"Mas  o  fruto  do  Espírito  é:  amor,  alegria,  paz,  longanimidade,  benignidade,

bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio"24.

Também aqui a ênfase é no caráter, no interior, na atitude para com Deus e com o

próximo.  Se estamos no Espírito  e  cultivamos  isso,  diminuímos  todas  as obras  da

24 Gálatas 5:22,23.
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carne. Paulo deixa o domínio próprio (temperança, autocontrole), onde entra o assunto

de castidade, para o fim da lista.

Muitos  encaram o  Senhor  Jesus  Cristo  e  seus  apóstolos  como chefes  de  uma

cruzada de moralismo sexual. Ledo engano. Parem um pouco e olhem para os quatro

evangelhos em seus 89 capítulos. Em todo o ministério de Jesus, ele se preocupou em

dar  apenas um pronunciamento  de  iniciativa própria  sobre  algo relacionado com o

tema: a questão do adultério, no Sermão do Monte, no capítulo cinco de Mateus. Dois

outros problemas lhe foram trazidos pelos fariseus: 1) A questão do divórcio, que é o

único assunto na área registrado por Marcos e Lucas, sendo que este último o faz em

um versículo. Imaginem, um Evangelho inteiro, de 24 capítulos, com um versículo no

campo! 2) A mulher adúltera, ocasião em que o Senhor pediu aos que não tivessem

pecado que atirassem a primeira pedra. No final, já que ninguém a condenou, ele a

mandou ir embora para uma nova vida (capítulo 8 de João). No diálogo com a mulher

samaritana  –  quando  ele  vai  de  encontro  a  dois  preconceitos:  conversar  com

samaritanos  e conversar  a  sós  com uma mulher,  e  mulher  de  situação  irregular  –

Jesus revela a mensagem evangélica sem uma palavra de condenação. E é só. No

demais,  há  inúmeros  preceitos  éticos  nos  Evangelhos  sobre  várias  áreas  da  vida.

Voltemos às percentagens bíblicas. 

Não  vamos  cair  na  permissividade.  Os  absolutos  preceitos  bíblicos  quanto  ao

assunto  devem  ser  enunciados  e  comentados;  não  poderia,  contudo,  fazê-lo  sem

antes ressaltar  o desequilíbrio como a coisa é tratada em nossos dias. Temos que

buscar a justiça.

Há três saídas:

1. Elevar a exigência atualmente dada aos delitos sexuais a todas as obras da

carne, o que resultaria em uma tensão insuportável dentro das igrejas.

2. Baixar os delitos sexuais ao mesmo tipo de tratamento recebido pelas outras

obras da  carne,  o  que iria  resultar  em um generalizado  afrouxamento  de

costumes.

3. Buscar  um  ponto  de  equilíbrio  e  justo  tratamento  a  todos  os  delitos,

condenados em igual medida, com um sentido antes pastoral  que policial.

Um  exercício  recomendado  –  e  interessante  –  é:  antes  de  condenar  o

culpado do delito sexual (fora o fato de ver se é delito mesmo), verificar se há

na comunidade pessoas que estejam incorrendo nos outros delitos.
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Não é incomum ouvirmos que  "nossa igreja não vai  para a frente porque tolera

gente  que  caiu  em  pecado".  Cremos  que  os  cristãos,  individualmente  e  em

comunidade, devem se arrepender, buscar perdão e poder, mas... todos os membros e

de todos os pecados! Quando alguém refere que "fulano caiu em pecado" quer dizer

que ele cometeu um delito envolvendo o sexo. Os outros que erraram em outras áreas,

não caíram em pecado. Como é que pode?

A QUESTÃO DA CARNALIDADE

Há pouco falamos de obras  da carne. E Paulo se refere à luta entre a carne e o

espírito. Muito erro se tem cometido por não interpretar corretamente esses vocábulos.

Para muitos, carne é identificado com corpo e pecado, e o espírito com a bondade e

a sintonia com o Espírito Santo. Estaria dentro de nós uma guerra: o espírito lutando

contra a carne. No falar em "salvação da alma”, antes que salvação do homem, corre-

se o risco de, refletindo interpretações pagãs, cair no erro do dualismo helênico hoje.

Carne e  corpo  são  expressões  distintas  no  Novo  Testamento.  Já  vimos  o  alto

conceito  de  corpo  como  templo  do  Espírito  Santo.  A  carne significa  a  natureza

pecaminosa do homem, a natureza não regenerada, o homem caído, o velho homem,

a natureza  não  santificada.  As  obras  da  carne  não  são  as  obras  do  corpo,  como

pareceriam à primeira vista.  Na carta aos Romanos temos um esclarecimento para

qualquer dúvida nesse sentido: "Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal,

de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do

seu corpo ao pecado como instrumentos de iniqüidade; mas oferecei-vos a Deus como

ressurretos dentre os mortos,  e os vossos membros a Deus como instrumentos de

justiça".25 O corpo, em si, é neutro: tanto pode ser empregado em uma direção quanto

em outra, tanto pode viver na velha natureza como na nova. Um crente carnal seria

aquele  que,  mesmo  regenerado,  está  preso  à  velha  natureza  e  suas  inclinações

pecaminosas.  Se  somos  um  ser  integral,  podemos  ter  "espírito  carnal" e  "corpo

espiritual", se andarmos, ou não, em novidade de vida.

Infelizmente, certas passagens foram interpretadas segundo o pensamento grego e

até hoje se sofre pelas distorções. Lutero, o reformador, ocupou-se do assunto, como

expressa Babbage:

25 Romanos 6.12,13
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“Como bem assinala Lutero, Nosso Senhor foi sem pecado ainda que tivesse
um corpo e o diabo é pecaminoso ainda que não tenha um corpo. Agrega
Lutero que foi o diabo quem corrompeu o formoso instinto sexual que Deus
havia  feito,  de  modo  que  o  amor  puro  se  trocou  em  concupiscência,  o
nascimento  se  tomou  algo  doloroso  e  a  nudez veio  a  associar-se  com a
vergonha".26

O diabo tem sempre uma culpa indireta pela tentação original e pela tentação de

hoje;  mas,  grande parte das opções são nossas,  na  antiga natureza.  Pelo  Espírito

somos vitoriosos.

Em comunhão com Deus, vivamos em plena satisfação com nosso corpo e nosso

sexo. Que o Espírito nos convença de pecado quando os homens nos inocentarem, e

nos  dê  certeza  de  inocência  quando  Satanás  ou  os  homens  nos  acusarem

indevidamente. Que a culpa, condenação e perdão nos venham dele, por ele e sua

Palavra, antes que pelos homens, sociedade ou instituições. Nunca achemos bom o

que Deus julga mau, nem achemos mau o que Deus julga bom.

E assim poderemos orar:

Obrigado. Senhor, por toda a tua criação!

26 BABBAGE, op. cit. p.13,14.
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CAPÍTULO V

ABSOLUTOS DE DEUS

A Bíblia nos revela os limites normais e lícitos do comportamento humano nos mais

diversos  aspectos,  inclusive  o  sexual.  Esses  limites  não  são  arbitrários,  nem  se

destinam  a  tornar  triste  e  tensa  a  existência  do  homem.  Ao  contrário,  visam  sua

felicidade e bem-estar. Se desagradam a Deus e podem desagradar ao próximo, a

infração  desses  limites  resulta,  em primeiro  lugar,  em dano  pessoal  àquele  que  o

pratica. São as próprias disciplinas científicas, hoje, que o comprovam. Mantendo os

limites dos absolutos de Deus, o homem poderá gozar de maior felicidade, dentro de

uma ampla liberdade criativa e responsável.  "A lei do Senhor é perfeita, e refrigera a

alma...",  diz  o  salmista.  Em uma  era  de  relativismo moral,  é  dever  dos  cristãos  a

reafirmação dos padrões bíblicos.

Duas advertências devem ser feitas: a) o perigo de querermos "corrigir" a lista de

Deus, por acréscimo ou supressão (os fariseus de todas as épocas têm pecado pelo

acréscimo:  os  imorais,  pela  supressão);  b)  procurarmos  compreender  as  normas

contextualmente,  segundo  o  conceito  de  quando  foram  escritas,  e  não  pelo

entendimento que idêntico vocábulo possua em nossos dias.

Vejamos a Palavra:

BESTIALIDADE

"Nem te deitarás com um animal, para te contaminares com ele, nem a mulher se

porá perante um animal, para ajuntar-se com ele; é confusão".1

As criaturas foram feitas "segundo suas espécies", para assim viverem, coabitarem

e se  reproduzirem.  O ato  sexual  deve  ser  sempre  uma  comunicação  íntima  entre

iguais.  O homem é a  "primícia de toda  a criação",  dotado de consciência,  razão e

espírito.  A  bestialidade,  ou  relação  sexual  com as  espécies  irracionais,  degrada  o

homem  de  sua  dignidade  e  perverte  o  plano  original  do  Criador.  Manifestação  do

pecado, é uma conduta mórbida.

1 Levítico 18.23.
50



UMA BÊNÇÃO CHAMADA SEXO

No  internato  de  um  dos  colégios  onde  estudamos,  conhecemos  um  jovem

adolescente,  filho de fazendeiro  de interior,  que era confesso nessas práticas.  Seu

próprio aspecto denotava uma personalidade doentia.

Muitos não imaginam até onde o homem sem Deus pode chegar!

HOMOSSEXUALISMO

"Com varão não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é".2 

Muito cedo,  na Bíblia,  vamos encontrar  esse pecado,  chamado de  sodomia em

razão do incidente narrado em Gênesis 19, quando os habitantes da corrupta Sodoma

tiveram intenções dessa natureza em relação aos anjos que falavam com Ló, o que

acarretou a destruição da cidade.

Paulo fala que esses homens, que não aceitam a manifestação de Deus, ele  "os

abandonou às paixões infames" e os entregou "à concupiscência de seus corações, à

imundícia,  para desonrarem seus corpos entre si".3 Explicitando,  dentre outros usos

contrários à natureza, aponta o apóstolo dos gentios:  "E, semelhantemente, também

os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns

para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos

a recompensa que convinha a seu erro".3

O homossexualismo feminino é conhecido como  lesbianismo,  o masculino como

pederastia. Uma forma especial é a pedofilia, ou atração sexual por crianças.

Segundo o Dr. Albert Ellis, as mães que prendem o seu filho "à barra da saia" são

grandemente  responsáveis  por  sua  futura  não  atração  emocional  ou  sexual  por

mulheres e pela procura da convivência com pessoas do mesmo sexo. A psicologia e a

psicanálise têm conseguido estudos avançados na causalidade imediata e remota do

problema, que vem proliferando assustadoramente em alguns países.4 O pior, contudo,

é  a  aceitação  social  –  e  de  estudiosos  –  dessa  conduta,  como  "nova  forma  de

moralidade",  com  as  legislações  regulamentando  o  "quase-casamento",  ou  "união

mutuamente  consentida  entre  adultos".  Até  "igrejas"  são  organizadas  para  essas

pessoas. Há pouco, víamos em um jornal o "casamento" entre duas pessoas de sexo

masculino em uma "igreja" nos EUA, com "bênção" nupcial, corte de bolo etc.5 Essa

2 Levítico 18:22. 
3 Romanos 1.24,26, 27
4 In Sexo, amor e Vida (col.). São Paulo, Force, p.603.
5 In O Fluminense, Niterói, 26/ago. 1974, p.3.
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atitude é tão errônea quanto a de considerá-los como animais, sub-homens, sujos, ou

pessoas irrecuperáveis.

Sabemos que é o pecado dos pais, ou do grupo social, muitas vezes o responsável,

sem negarmos que a opção última é do próprio indivíduo.  No contexto do capítulo

primeiro  da  Carta  aos  Romanos,  essas  coisas  são  indicadoras  da  corrupção  do

homem e da necessidade de apelarmos para a graça e misericórdia de Deus, para o

seu perdão e restauração.

Podemos  resumir,  assim,  as  conclusões  de  um  debate  sobre  o  assunto  com

psiquiatras e psicólogos evangélicos:

1. Todos  nós  temos  hormônios  masculinos  e  femininos  dentro  de  nossos

corpos,  com  nítida  predominância  de  uma  qualidade.  É  muito  rara  a

influência biológica no homossexualismo.

2. Há uma etapa homossexual (sentido amplo) no desenvolvimento interpessoal

do indivíduo. Na adolescência os rapazes gostam de andar juntos, para jogar

futebol ou sinuca; as moças, juntas, discutem fotonovela e sentem prazer na

companhia  do  mesmo sexo que,  inclusive,  serve  para  fixar  suas  próprias

características.

3. A expressão afetiva tísica do amor se faz presente em nosso relacionamento

com qualquer sexo, o que não deve incluir a atração erótica.

4. Há gradações de homossexuais,  desde a mera tendência ocasional  até o

extremo da "deslumbrada" ou "mulher-homem".

5. Não há tendências  inatas  ou irreversíveis.  A recuperação é possível  para

todos os casos.

6. Podemos encarar o homossexualismo como enfermidade sob duplo aspecto:

psiquiátrico e espiritual.

7. Em termos de culpa, temos que distinguir três etapas:

a) o mero impulso;

b) o cultivo voluntário da idéia e dos devaneios eróticos;

c) a prática do ato.

Daniel Tinao, pastor e psiquiatra batista argentino, acha que o pecado toma uma

conotação pessoal nas etapas b e c. Na etapa a o indivíduo é mais uma vítima, mais

um enfermo  que pecador.  Entra  em jogo  também a questão  de  como o  indivíduo

encara o fato:
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a) aceita a coisa como normal e a pratica sem constrangimento: categoria da culpa

mostrada por Paulo;

b) aceita a coisa como anormalidade, mas não busca uma saída, rejeitando a si

mesmo, o que pode levar ao desespero, à fuga no álcool e nas drogas ou ao

suicídio, o que agrava o problema;

c) aceita o fato como anormalidade, mas não se atormenta com a idéia de que é

um pecador  pior  do  que  os  outros,  buscando  em Cristo  a  nova  vida,  e  no

cientista  (muito  preferivelmente  um  cristão)  o  auxílio  terapêutico,  quando

necessário.

Em muitos casos a tendência é erradicada; em outros, permanece latentemente,

mas sem interferir no comportamento heterossexual, como mero  "espinho na carne",
de maneira semelhante à tendência à embriaguez ou ao furto, mantidas sob o controle

do Espírito. Um cristão enquadrado nesse caso disse que isso servia para mantê-Io em

constante estado de humilhação e dependência diante de Deus, que o usava em seu

ministério segundo sua graça. Aqui é bom lembrar a oração do fariseu e do publicano

no templo. Quem desceu perdoado? Aquele que se achou indigno diante do Senhor.

"Como seria bom ter certeza de que ele me aceita, que ele me libertará, que me

dará vida nova, paz e um mundo novo". 

"Sinceramente,  eu  não  tenho  fé  suficiente  para  acreditar  que  serei  livre

completamente,  acho  que  é  maravilhoso  demais  para  acontecer  e  acredito  não

merecer tão grande bênção". 

"Eu vou continuar firme no meu propósito de libertação, isso eu prometo; só lhe

peço que, por favor, me ajude, não me abandone nem me deixe fraquejar!" 

São trechos de cartas de alguém que, tendo o problema, busca a libertação. 

O Senhor liberta, perdoa e restaura.

Cabe à comunidade cristã desempenhar importante papel na recuperação dessas

pessoas.  Infelizmente,  nem  sempre,  por  preconceito,  as  confrontamos  com  a

mensagem  do  Evangelho,  ou  as  ajudamos  no  caminhar  após  a  conversão.

Presenciamos,  há  anos,  em  um  acampamento  de  universitários,  o  triste

comportamento  de  alguns  "cristãos" –  inclusive  dois  seminaristas  –  espalhando  a

notícia e colocando no ridículo aquele que buscava auxílio.
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PROSTITUIÇÃO

"Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da

prostituição".6

 

O  termo  significa,  literalmente,  "colocar-se  diante,  oferecer-se  para  venda",
aplicando-se ao recebimento de vantagens pecuniárias pelo emprego indiscriminado

do próprio corpo para fins libidinosos. A prostituição é encontrada nas mais antigas

civilizações. A proibição do Senhor era taxativa: "Não haverá rameira dentre as filhas

de  Israel...".7 Os  pais  são  advertidos:  "Não  contaminarás  a  tua  filha,  fazendo-a

prostituir-se; para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade".8

Aos cristãos em Corinto,  Paulo condena a prostituição por ser pecado cometido

contra o próprio corpo. O cristão, cujo corpo é o templo do Espírito Santo, não deve

juntar-se a uma meretriz, pois se tornaria um corpo com ela, pela união carnal.  "Não

sabeis  que  vossos  corpos  são  membros  de  Cristo?  Tomarei  pois  os  membros  de

Cristo, e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo".9 

Muitas pessoas simplificam o problema, achando que a prostituição tem apenas

uma  causa  econômica  e  não  moral.  Reconhecemos  que  a  miséria  e  a  ignorância

possam favorecer o florescimento do mal. Mas se olharmos para a História e para o

quadro contemporâneo, verificaremos que a prostituição é encontrada em situações as

mais diversas, desde os miseráveis lupanares de beira de cais até as "bocas de luxo"
onde corre o dinheiro. Diante da posição bíblica, é dever da comunidade cristã:

a) educar os filhos para que se afastem dos bordéis;

b) fomentar,  junto  às  autoridades  públicas,  o  combate  às  causas  econômicas,

sociais e morais da prostituição;

c) promover  intensiva  ação  evangelística  nas  zonas  de  meretrício,  seguida  de

assistência social àqueles que desejarem uma nova vida.

A sífilis e outras doenças venéreas estão em maré enchente, outra vez, em todo o

mundo, prejudicando o indivíduo e os descendentes. As autoridades médicas apontam

a  prostituição,  aberta  ou  disfarçada,  como  a  causa  transmissora  desse  macabro

intercâmbio de germes.

6 I Tessalonicenses 4:3.
7 Deuteronômio 23:17.
8 Levítico 19:29
9 I Coríntios 6:15-20
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Ao jovem crente, a advertência para não ir na onda dos amigos e colegas, na busca

da  prova  de  masculinidade,  com o  risco  da  própria  saúde  e  em desobediência  à

Palavra de Deus.

FORNICAÇÃO

"Mas, quanto...  aos fornicários...  a sua parte será no lago que arde com fogo e

enxofre...".10

Enquanto a ênfase na prostituição é na mulher,  como conduta sexual altamente

irregular,  a  ênfase  na  fornicação  é  no  homem,  como delito  de  prática  sexual  pré-

conjugal  ou  extraconjugal,  na  quebra  da  castidade  com alvo  moral  de  vida  cristã.

Porque é certo que muitos jovens nunca foram à "zona", nem nunca tiveram relações

com uma prostituta (escrito senso), mas andam "dando voltinhas" com garotas livres. E

justamente nas "voltinhas" é que entra a fornicação. O contato dos filhos dos senhores

com as escravas, dos filhos dos patrões com as empregadas domésticas, os passeios

com garotas  "de programa" –  mesmo as que possuem profissão regular  ou sejam

estudantes – se enquadra nessa tipologia delituosa. Muitos jovens se arriscam a esse

tipo de relacionamento fortuito, descomprometido, sem envolvimento afetivo. E, a não

ser que a moça seja menor ou venha a engravidar – quando a coisa se complica –

geralmente tica por isso mesmo.

O tão propalado  "amor livre" é uma forma moderna e  "culta" de dizer a mesma

coisa.  É o egoísmo entronizado,  a manipulação dos sentimentos,  a coisificação do

sexo,  a  irresponsabilidade  do  homem.  Do  ângulo  deste  é  também  uma  forma  de

prostituição, de junção do corpo de Cristo com as filhas das trevas.

Essa parece ser a tendência crescente em todo o mundo. O Brasil já mantém o

título  pouco  invejável,  por  séculos,  de  recordista  mundial  de  fornicação,  com seus

caçadores  de  fêmeas.  Aos  jovens  cristãos,  em  nome  do  Senhor,  recomendamos

também aqui o atendimento à Palavra de Deus, conservando puros seus corpos.

10 Apocalipse 21:8
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ESTUPRO

Ao povo de Israel foi dada a proibição de relações sexuais à força. Se a virgem

fosse noiva, o criminoso deveria ser morto, pois, sendo o noivado um compromisso

muito sério, a moça já era de um próximo. Se a moça não fosse noiva, o criminoso

pagaria uma multa ao pai dela, e com ela era obrigado a casar.11

Esse delito é condenado nas diversas legislações dos Estados seculares. O Código

Penal Brasileiro pune, com pena de reclusão de três a oito anos, quem "constranger

mulher a conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça" (artigo 213), no seu

capítulo Dos Crimes Contra a Liberdade Sexual.

Um  ato  espontâneo,  fruto  da  livre  manifestação  de  amor  de  duas  partes,  é

substituído pelo recurso à força,  à brutalidade,  ao instinto  desenfreado que sobe à

cabeça. Do Senhor somente era de se esperar a reprovação.

INCESTO

Em Levítico, capítulo 18,  Deus trata das uniões com a parentela mais chegada,

proibindo-a com o pai, a mãe, a madrasta, os cunhados e meio-irmãos, enteados, tios

noras, genros, sogros e netos. Não se proíbe a união entre primos.

Para  Osvald  T.  Allis:  "O  princípio  em que  se  baseiam tais  proibições,  não  há

dúvida,  é  única  e  exclusivamente  o  parentesco,  que  torna  antinaturais  ou

inconvenientes aquelas familiaridades, donde podem resultar ou a esterilidade ou o

nascimento de filhos enfermiços ou defeituosos".12

Esses casos praticamente não são encontrados,  hoje em dia,  nas comunidades

cristãs.

COITOS ABUSIVOS

Em uniões carnais heterossexuais,  mesmo com a própria esposa,  dois tipos de

conjunção são biblicamente condenados:

11 Deuteronômio 22.25.29 
12 Novo Comentário da Bíblia, 2.ed. São Paulo, Vida Nova, 1972. p.174

56



UMA BÊNÇÃO CHAMADA SEXO

a)  durante  a  menstruação:  "Se  um  homem  coabitar  com  ela  e  a  sua

menstruação... será imundo". “Não te chegarás à mulher, para lhe descobrir a

nudez, durante a sua menstruação''.13

É dispensado comentar o incômodo, o inestético e o anti-higiênico desse ato.

b) o coito anal: "Pelo que Deus os abandonou às paixões infames: porque até as

suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza”.14

Deus faz as coisas de uma maneira, os homens partem para outra e se dão mal.

Isso é uma constante do pecado. Se o Senhor tão bem fez os órgãos genitais, com

sua destinação natural,  para que o homem apela para tão errônea  "inovação"? As

lesões  locais  e  a  contaminação  bacteriana  se  encarregam  de  uma  punição  mais

imediata.  O  próprio  querer  assim  é  revelador  do  estado  mental  e  espiritual  do

indivíduo.

ADULTÉRIO

"Não adulterarás".

"Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos

morrerão, o homem que sei deitou com a mulher e a mulher: assim eliminarás o mal de

Israel".15

A compreensão do adultério no Velho Testamento é um pouco diferente da que

temos na civilização e no direito do Ocidente e na tradição das comunidades cristãs.

Nestes,  o  adultério  tem  sido  entendido  como  qualquer  ligação  sexual  fora  do

casamento, tanto pelo homem como pela mulher. Na sociedade de Israel, de tônica

patriarcal e, em várias ocasiões, de licitude poligâmica (do tipo poligínico: um esposo e

várias  esposas),  o  adultério  tinha  como  figura  a  mulher  casada.  Era  isso  que

configurava o delito. O homem envolvido, não importava se solteiro ou casado, era réu

de adultério. Em algumas sociedades contemporâneas, o homem casado que tem um

caso com uma mulher solteira é considerado um adúltero, e o rapaz solteiro que tem

um caso com uma mulher casada é considerado um fornicário. No Velho Testamento é

13 Levítico.15:24 e 18:19
14 Romanos.1:26
15 Êxodo.20:14 e Deuteronômio.22:22
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justamente o inverso: o homem casado, nesse caso, é um fornicário, e o rapaz solteiro,

um adúltero.

É  nesse  sentido  que  Cristo,  em  Mateus.5:32,  adverte  para  a  concessão

indiscriminada  de  divórcio,  afirmando  que  o  que  casar  com  tais  mulheres  comete

adultério.  Ele  liga  o  sétimo  mandamento  com  parte  do  décimo  quando  afirma:

"Ouvistes o que foi dito:  Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: Qualquer que olhar

para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou contra ela".16 Muita

gente tem confundido esse versículo por não atentar para o contexto imediato, nem

para o conceito de adultério em Israel. Cristo está, obviamente,  se referindo a uma

mulher casada, em consonância com o décimo mandamento: "Não cobiçarás a mulher

de teu próximo". Cobiçar uma mulher solteira, para fins unicamente libidinosos, não

seria adultério, mas lascívia. E, se fosse para casar, não seria nem uma coisa nem

outra,  e sim um justo desejo,  pois a libido foi  dada por Deus.  Falamos isso por já

termos ouvido de jovens com forte  sentimento  de culpa  porque queriam não estar

desejando ninguém. Queriam desligar a libido até o dia do enlace matrimonial, o que

seria antinatural.

Ainda  discutindo  essa  questão,  pergunta-se  porque  Deus  não  falou  no  décimo

mandamento: "Não cobiçarás o cônjuge de outrem", e Cristo não disse: "Qualquer que

olhar para um ser de outro sexo com intenção impura já adulterou contra ele...".  Essa

seria a redação desejada pela ética e pelo Direito de nossos tempos,  calcados no

princípio  da isonomia.  Isso porque,  obviamente,  ninguém pensa que a mulher  seja

incapaz de cobiçar ou desejar...

É claro que, dentro de uma perspectiva bíblica, algumas cobiças ou desejos das

mulheres poderiam, de acordo com o caso, ser enquadrados em dois delitos, pelos

menos: prostituição e lascívia.

No  contexto  matrimonial  poligâmico,  contudo,  seria  impossível  a  equiparação

desejada.  O  desejar  a  mulher  de  um  próximo (mulher  casada),  atitude  ilícita,

pecaminosa, tinha um sentido bem literal, pois era considerado lícito desejar a mulher

sem próximo (mulher solteira), para tê-Ia, também, como esposa. E o inverso tinha que

ser também verdadeiro: não desejando de modo prostituído ou lascivo tomar o marido

da próxima, mas apenas ser uma co-esposa, o desejo adquiria um sentido de licitude.

16 Mateus.5:27-28 (segue como no texto)
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A esse respeito, John D. Davis é claro e taxativo: "De acordo com a legislação antiga,

a poligamia e o concubinato não eram considerados adultério".17

O  adultério  envolve  o  problema  da  fidelidade.  No  contexto  supra  referido,  a

fidelidade tinha um cunho personalista, para a mulher: fidelidade à pessoa do marido.

A fidelidade masculina, por sua vez, se manifestava de modo institucional: fidelidade

ao matrimônio, à casa, à família, possuindo ora uma dimensão pessoal (monógamos),

ora grupal (polígamos). O marido deveria abster-se das práticas proibidas por Deus –

pré-matrimoniais  ou  extramatrimoniais  –  limitar  sua  vida  sexual  ao  casamento,

sustentar e educar a família e dispensar à esposa (ou esposas) o amparo e a proteção

requeridos. Não se falava de traição ou rompimento contratual, porque as mulheres e a

sociedade aceitavam as regras vigentes. A mulher em Israel, mesmo assim, possuía o

tratamento mais humano dentre os povos da época.

No tocante ao adultério, ninguém deve deixar de ler em João 8 o incidente com a

mulher. Era costume matá-Ias apedrejadas. Jesus pediu que aquele que não tivesse

pecado atirasse a primeira pedra.  Como ninguém o fizesse,  e todos se retirassem,

Jesus  travou  com  ela  o  diálogo:  "Mulher,  onde  estão  aqueles  teus  acusadores?

Ninguém te condenou?" E ela respondeu: "Ninguém, Senhor". E disse-lhe Jesus: "Nem

eu também te condeno; vai-te, e não peques mais". 

O tratamento na época da Lei e na época da Graça é diferente. O erro continua

sendo erro. Mas agora tem-se presente o perdão pelo arrependimento eficaz: o não

continuar no pecado. É a força recuperadora do Evangelho para os que querem andar

em novidade de vida. Para os acusadores, o Senhor pede um exame de consciência e,

o mais importante, deixa claro que pecado é pecado, não há maior nem menor. É uma

lição  para  o  trabalho  pastoral  e  uma  advertência  para  as  sessões  plenárias

disciplinadoras.

LASCÍVIA

"Mas, as obras da carne são: ... lascívia...".18 

Lascívia  quer  dizer:  libidinagem,  sensualidade,  impudicícia,  imoralidade,

licenciosidade.

17 DAVIS. John D. Dicionário da Bíblia. Rio, Casa Publicadora Batista, 1960, p.20.
18 Gálatas 5.19
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Esse pecado não diz respeito a um ato isolado, mas a um estado de espírito que

conduz a uma série de ações condenáveis. É o indivíduo sexocêntrico. Só pensa em

sexo, só fala em sexo, só lê sobre sexo, só ri se a piada tem sexo, e assim por diante.

Não somente é um maníaco, mas possui uma visão imoral da coisa. Um lascivo está

potencialmente  pronto  para  cometer  qualquer  um  dos  outros  delitos  sexuais

mencionados. Procura viver em uma constante auto-excitação. A libido a todo o vapor.

Vive-se  um amoralismo,  sem normas,  nem padrões.  A  História  e  a  situação  atual

mostram que essa é uma das características mais freqüentes do homem natural.

* * * * * * * * *

Pensemos na advertência  da Palavra de Deus:  "Porém qualquer  que fizer uma

destas abominações, as almas que as fizerem serão extirpadas do seu povo. Portanto

guardareis o meu mandamento, não fazendo nenhum dos estatutos abomináveis que

se fizeram antes de vós,  e não vos contamineis com eles: eu sou o Senhor vosso

Deus".19

Alguns poderão se julgar fora do esquema, por não se enquadrarem em nenhum

delito específico. Paulo chama mais atenção para o subjetivo e não para a letra da Lei.

A  lista  das  obras  da  carne  não  é  totalizante,  mas  tem  um  etcetera:  “...e  coisas

semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro como já antes vos disse, que os

que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus”.20 

O mau uso do sexo – como o mau uso de outras bênçãos dadas por Deus – é um

sinal de pecaminosidade do homem e da sua necessidade de reconhecer seu erro,

arrepender-se, e buscar o perdão e a remissão mediante o sangue de Cristo. Diante

desse  quadro,  a  missão  evangelística  de  cada  cristão  é  enfatizada,  pois  somos

enviados  para  anunciar  libertação  aos  cativos,  aos  presos  pelo  pecado.  Nossa

abordagem deve ser feita conforme a observação de Lutero:  "Aos empedernidos, a

Lei; aos angustiados, a Graça".

Como novas criaturas, ainda possuímos a velha natureza e temos um inimigo que

nos  rodeia,  procurando  ver  nossa  queda.  Na  fraqueza,  não  estamos  isentos  de

cometer  esses  erros.  Devemos  buscar  as  armas  do  Senhor  para  evitar  que  isso

19 Levítico 18.29-30 20
20 Gálatas 5.21b
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aconteça.  Se ocorrer,  não devemos ficar  no chão,  mas podemos,  e devemos,  nos

erguer outra vez, pois a santificação é a nossa meta.

Não  devemos  ficar  paralisados,  atemorizados  e  amedrontados  diante  desses

desvios. A sexualidade como bênção continua para os que procuram viver no Espírito.

Não  é  pela  norma  exterior,  mas  pela  graça  interior  que  vamos  viver  em  toda  a

plenitude.

Desse modo, você pode orar:

"Obrigado, Senhor, pela consciência de pecado, pela graça do perdão e pela nova

vida. Sustenta-me enquanto caminho, levanta-me se caio, e que a bênção do sexo

seja real para mim". 

CASAMENTO MISTO

Poderia parecer estranha a colocação deste assunto neste capítulo, e não no que

trata  da  questão  matrimonial.  Fizemo-lo  para  realçar  o  fato  de  que  também  este

problema se inclui entre os absolutos de Deus, a despeito da ampla tolerância que vem

recebendo em respeitáveis círculos eclesiásticos.

Todo  casamento,  em  certo  sentido,  é  misto,  envolvendo  partes  diferentes:  um

homem e uma mulher.  Há outros aspectos em que o casamento pode ser também

misto: preto e branco, japonês e sueco, letrado e ignorante etc. Essas diferenças, de

cunho étnico ou cultural, pesam em termos de ajustamento, mas são secundárias na

unidade do mesmo espírito. Um tipo de casamento misto, contudo, é expressamente

condenado por  Deus:  um servo do Senhor  e um não-servo.  O jovem leitor  poderá

achar que o autor é um tanto ultrapassado. "Lá vem ele com a velha conversa", poderá

pensar. O assunto é mais sério do que se pensa, e um dos maiores problemas nesse

campo. Poderíamos, tranqüilamente, colocá-lo entre as condutas pecaminosas.

Não nos referimos ao aspecto formal ou exterior, mas ao autêntico e espiritual. Não

é o caso do casamento de um "evangélico" e um "não-evangélico". Não é a filiação à

igreja local o que mais conta. Muito menos o ser filho de diácono, pastor ou zelador.

Porque nesse caso poderemos encontrar a figura de um tipo de casamento misto que

muitas vezes passa despercebido: o de um cristão com uma "protestante". A filiação à

igreja  local,  o  ser  membro  de  família  "tradicionalmente  evangélica",  o  confessar

intelectualmente  as  doutrinas  bíblicas,  o  cantar  no  coro,  pode  não  dizer  nada.  A

questão é saber se a pessoa é ou não regenerada, é ou não convertida, nasceu ou
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não nasceu de novo. Se a resposta é negativa, o casamento será misto (casamento

misto intraeclesiástico). Se a pessoa vem de fora da igreja, ou ainda não é membro

professo,  mas encontrou o Senhor em genuína experiência,  o casamento não será

misto. É preciso que os cristãos atentem mais para o lado espiritual da coisa e menos

para o lado formal, jurídico, exterior.

Muitos jovens poderiam se enquadrar na situação descrita em Gênesis: "Viram os

filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres

de  todas  as  que  escolheram”.21 Sendo  formosas,  não  importam  as  origens,  não

importam as afinidades espirituais. Depois é que a coisa se complica. O esfriamento

espiritual e a apostasia seguem-se quase sempre em um casamento misto. No caso

de Israel, o Senhor explica o porquê de sua recomendação: "Nem te aparentarás com

elas; não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos;

pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses... e a ira do

Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria".22 Vale recordar o fim de

Sansão, indo na conversa de Dalila, filha dos filisteus, ou a queda de Salomão, a quem

o Senhor  abençoara  grandemente,  mas  que  desagradou  a  Deus  juntando-se  com

mulheres de outros deuses. Somos levados a concordar com  Sweeting, quando diz:

"Casar-se  com  um  ou  uma  descrente  é  casar-se,  muitas  vezes,  com  as  suas

descrenças".23 

Em  Esdras,  capítulos  9  e  10,  vemos  a  reação  dos  homens  de  Deus  aos

casamentos mistos, na época da reconstrução do templo. Essa prática é chamada de

"mistura",  "transgressão",  "iniqüidade" e  "culpa".  O  escritor  inspirado  diz  ter  ficado

"atônito", "aflito" e "envergonhado" diante daquele quadro. Rasga as vestes, arranca o

cabelo e a barba, clamando a Deus perdão, confessando a culpa da casa de Israel.

Em seguida, decreta-se a obrigatoriedade do divórcio de todos os casais mistos.  E

assim se fez.

Se muitos são os exemplos do Antigo Testamento, encontramos, também, no Novo

Testamento, a advertência para não nos prendermos em jugo desigual com o infiel,

porque não há possibilidade de sociedade entre a luz e as trevas. A promessa de que

o  Pai  nos  receberá  como  filhos  exige  que  nos  apartemos  dessas  uniões.  "E  que

consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus
22 Deuteronômio 7.3,4 
23 SWEETING, George. Casamento Misto. Rio, Casa Publicadora Batista. p.17.
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vivente, como Deus disse: Neles habitarei, e entre eles andarei; e eu serei o seu Deus

e eles serão o meu povo".24

Nós somos membros do Corpo de Cristo e somente nos deveríamos unir – na mais

íntima das uniões – com outros membros desse corpo. O problema aqui não é pensar

apenas em um conceito humano de  "felicidade", em saber se o cônjuge é educado,

rico,  atencioso,  delicado,  sensual,  bonito,  bom  marido  etc.;  mas  em  uma

desobediência a Deus, em uma união não santificada em passarmos parte de nossa

vida com alguém que não ficará conosco na eternidade. Sem Cristo no centro a união

terá  sempre  um  toque  de  superficialidade.  Razões  humanas,  apenas,  serão

responsáveis pelo tipo de vida que levaremos.

Interpretando erroneamente o "tomar a cruz", uma mulher chegou para seu pastor,

dizendo que o marido, que gostava de uns “pileques e que ridicularizava sua crença,

era a cruz que Deus lhe tinha dado”. O pastor perguntou se ele já era assim quando

solteiro. A mulher respondeu que sim. O pastor replicou: "Não, minha irmã, essa não é

a cruz que Deus lhe deu, mas uma cruz que a senhora mesma escolheu".

 Quando Paulo tratou do problema aos Coríntios, falando que o cônjuge descrente

é santificado pelo  cônjuge crente,  para  santidade dos filhos  e para a sua possível

conversão, ele estava se referindo aos casais já existentes, e não estimulando novas

uniões desse tipo.

Poderiam perguntar: será que Deus, de vez em quando, não converte uns cônjuges

infiéis, por sua misericórdia, mediante a intercessão do cônjuge fiel? Para Deus nada é

impossível. Mas isso ocorre bem menos freqüentemente do que se pensa. Se isso é

uma  batalha  espiritual,  estará  o  cônjuge  crente  adestrado  para  essa  batalha,  ou

entregará os pontos rapidamente? Quem influenciará quem?

É preciso estar bem seguro da vontade de Deus. Caso contrário, estaremos apenas

enganando  a  Deus  e  a  nós  mesmos  com  palavras  bonitas,  para  justificar  nossa

conduta desobediente, muitas vezes desesperada pelo medo do celibato involuntário

em  um  tempo  monogâmico,  de  disponibilidades  limitadas.  Se  entregarmos

verdadeiramente a Deus nossa esfera sentimental,  ele nos dará uma resposta, que

será sempre o melhor para nós, embora nem sempre seja a resposta que queríamos

que fosse. O que não podemos pedir é que ele nos responda contrariando a própria

norma que instituiu.

24 II Coríntios 6.16
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"Fala, Senhor, porque o teu servo ouve!"
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CAPÍTULO VI

MATRIMÔNIO EM QUESTÃO

O CELIBATO

Verificamos  ser  o  matrimônio  um  princípio  geral  estabelecido  por  Deus  para  o

homem, pois, como vemos no relato inicial: "E disse o Senhor Deus: Não é bom que o

homem esteja  só;  far-Ihe-ei  uma adjutora  que esteja  como diante dele".1 Na igreja

cristã  primitiva,  encontramos  as  instruções  quanto  aos  requisitos  para  os  líderes:

"Convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher... que governe bem a

sua própria casa,  tendo seus filhos em sujeição,  com toda a modéstia (Porque,  se

alguém não sabe governar sua casa, terá cuidado da igreja de Deus?)".2 Continuavam,

assim, os ministros da Igreja a tradição dos sacerdotes de Israel, que eram casados. O

mesmo apóstolo dos gentios adverte quanto à apostasia que haveria de suceder na

Igreja, sendo um dos sinais a proibição do casamento.3 Não se pode exigir de ninguém

voto de celibato perpétuo, muito menos dos ministros de Deus.

O matrimônio,  porém,  não deve ser entendido como  uma obrigação,  mas como

uma vocação. Há pessoas que não se casam. E isso pode estar nos planos de Deus.

Disse Jesus que: "Há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe; e há eunucos

que foram castrados pelos homens; e há eunucos que se castraram a si mesmos por

causa do reino dos céus".4 Três são as situações em que as pessoas não se casam:

1)  as que nasceram com defeitos  físicos  congênitos;  2)  as  que foram,  de  alguma

forma, mutiladas pelos homens; e, 3) as que se abstêm voluntariamente – em resposta

a um chamado – para uma dedicação integral ao trabalho de Deus. Este último caso

não é uma regra geral – são casos especiais, mas, assim mesmo, possíveis. Paulo,

que  se  entregara  integralmente  à  evangelização  e  perigos,  era  satisfeito  com seu

estado de solteiro, mas reconhecia a diversidade de vocações.  "Porque quereria que

todos os homens fossem como eu mesmo; mas cada um tem de Deus o seu próprio

1 Gênesis 2: 18 
2 I Timóteo 3:2
3 I Timóteo 4:3 
4 Mateus 19.12
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dom; um duma maneira e outro de outra”.5 Ao que parece, entre os primeiros cristãos,

vamos  encontrar  os  casados  encarregados  das  igrejas  locais,  e  os  solteiros  do

trabalho de evangelismo itinerante.

Na  cristandade,  infelizmente,  a  questão  da  vida  celibatária  tem  sido  eivada  de

extremos. De um lado, a Igreja Romana o exige para sacerdotes, freiras e religiosos,

em voto solene e perpétuo; de outro, a reação protestante tem quase que tornado o

casamento  uma  obrigação,  não  tolerando,  em  nenhuma  circunstância,  a  opção

celibatária. No mínimo o celibatário é considerado um sujeito "esquisito". Encontramos,

nas  igrejas,  celibatárias  de  sexo  feminino  que  não  o  são  por  vocação,  mas  a

contragosto,  porque,  malgrado  todos  os  esforços  físicos,  sociais  e  espirituais,  não

conseguiram um marido. Em algumas igrejas, impera uma atmosfera de pressão sobre

os jovens em idade de casar, com pessoas se dedicando ao "ministério" de promover

os enlaces a qualquer custo. Educados nesse ambiente, os jovens não chegam nem a

considerar a possibilidade de um chamado ao celibato.

Tem  sido  parte  da  filosofia  popular  a  crença  de  que  somos  uma  "metade",

necessitando de outra  "metade"  para sermos um ser total.  Hans Bürki, em palestras

para estudantes,  tem advertido contra  essa errônea compreensão.  Somos,  em nós

próprios, seres integrais,  totais e perfeitos,  criados sós por Deus,  que nos conhece

pelo nome. No matrimônio há uma fusão de dois seres (talvez fosse melhor usar o

termo "união", em vez de "fusão", pois não perdemos nossa personalidade) e não a de

duas metades. A própria vida das solteiras, aparentemente involuntárias, poderia ser

mudada  de  sentido  se,  no  caso  de  uma  escuta  a  uma  vocação  do  Senhor,

compreendessem  o  valor  de  seu  ser  integral  e  partissem para  uma  existência  de

serviço, alegria e realização.

Conhecemos pessoas que Deus chamou, inicialmente, para um período de celibato

e dedicação integral e, posteriormente, para a vida familiar. De modo que poderíamos

fazer a Deus, nesse aspecto importante da vida, três indagações: 1. Devo casar ou

ficar  solteiro?  2.  Se  devo  casar,  quando  isso  deverá  ocorrer?  3.  Com quem devo

casar? Há pessoas que não fazem pergunta alguma a Deus,  ou vão direto para  a

terceira pergunta. Ouçamos a voz de Deus, e não das donzelas e varões casadores e

matronas casamenteiras.

5 I Coríntios 7:7
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Um  dos  problemas  que  constrangem  os  solteiros  depois  de  certa  idade  é  a

permanência na casa dos pais ou, em caso de falecimento destes, na de irmãos, com

limitação de liberdade e de auto-realização. Partir para viver sozinho em uma casa ou

apartamento apenas agrava o problema da solidão, podendo levar a conseqüências

negativas.  Três  seriam  as  possíveis  opções  que  recomendaria:  1.  Em  caso  de

chamado  ao  ministério,  entrada  em uma  sociedade  missionária,  onde  viveria  com

outras pessoas em igual estado e situação; 2. Passar a viver, em caso de vocação à

vida secular,  em habitação  compartilhada  por  outra  (ou outras)  pessoa  igualmente

solteira,  com  quem  haja  afinidade  e  espírito  de  companheirismo;  3.  Entrada  (ou

organização)  em  vida  comunitária  religiosa.  Isto  aqui  (opção  3)  pode  surpreender

alguns evangélicos, especialmente no Brasil, onde, muitas vezes, vivemos de modo

necessariamente contrário à Igreja de Roma, sem atinar para a razão ou a Escritura.

Não estamos falando aqui  em votos perpétuos  e todo o  acompanhamento,  muitas

vezes  neurotizante,  da  vida  monástica,  mas  me  refiro  ao  modelo  protestante

encontrado em alguns países europeus, em que os membros desempenham funções

seculares,  e cuja permanência é espontânea. Creio que já é tempo de termos algo

assim por aqui.

Quanto  às  igrejas,  é  necessária  uma tomada de consciência  doutrinária  bíblica,

para uma mudança de atitude,  para que cessem as pressões e manipulações,  e a

vocação ao celibato tenha seu lugar digno.

O SENTIDO DO CASAMENTO

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

uma só carne".6

O casamento poder ser entendido como uma união voluntária e permanente entre

pessoas  de  sexos  diferentes,  tendo  por  base  o  amor,  como  propósito  a

complementação mútua e a formação de uma nova unidade familiar, e como possível

conseqüência natural a procriação.

Descaracterizariam  o  casamento:  a)  a  união  involuntária;  b)  o  caráter

intencionalmente transitório; c) a não consumação da união carnal; d) a ausência de

6 Gênesis 2:24
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sentimento genuíno; e) a não formação de uma nova unidade familiar, no deixar pai e

mãe emocionalmente.

Tendo criado Adão, Deus achou que não seria bom que ele estivesse só, e lhe

fez uma companheira. Isso implica que o homem não foi criado para a solidão, mas

para  a  comunhão  e  comunicação  com  outro.  É  nessa  linha  de  pensamento  que

escreve René Padilla: "A primeira coisa que se deve notar é que a criação da mulher

nesse contexto responde à necessidade que o homem tem de companheirismo".7 É a

dimensão social fundamental do matrimônio.

O verdadeiro companheirismo, com o apoio e a compreensão mútua, o altruísmo e

o respeito, apenas têm lugar onde haja um sentimento de amor. Em caso contrário,

teríamos  apenas  pessoas  se  usando  mutuamente,  em  um  relacionamento

caracterizadamente egoísta. 

 A  maturidade  do  sentimento  está  na  permanência,  que o  leva  a  crescer  e  se

aperfeiçoar dia a dia. Uma união tão importante e fundamental não se poderia fazer

com estabelecimento prévio de prazo fixo.

Na edificação de uma nova célula básica de todo social e na expressão de uma

criatividade inovadora e renovada, prescreveu o Senhor o rompimento da dependência

dos pais,  incluindo o aspecto afetivo.  Continuando a honrar  os pais e a integrar  a

família ampla, há agora uma família restrita com características e objetivos próprios.

Essa união se expressa em um dar e receber constante e contínuo, em uma união

de propósitos, responsabilidades e sentimentos. A união sexual, como expressão mais

íntima, tem um sentido de selo simbólico dessa união. Na união sexual matrimonial é

todo o ser que se expressa.  Por  essa razão concordamos com os que colocam a

função da união sexual como essencialmente unitiva.

Nessa função unitiva tem legítima expressão  o alívio dos incentivos eróticos.  O

buscar e o atingir o prazer orgásmico deve ser uma parte normal da vida conjugal, por

meio  de  uma criatividade ampla,  com peculiaridades próprias,  em que apenas não

deve dar lugar ao proibido por Deus e ao antinatural.

A vida sexual conjugal deve ser cultivada, nunca deixada em segundo plano sob

justificativas infundadas, inclusive de cunho espiritual. Para não fazer como um casal

de recém-convertidos que pretendia trocar a cama de casal por uma separada, para

melhor  consagração ao Senhor.  O apóstolo  Paulo adverte que qualquer  separação
7 PADILLA, René. La Pareja Humana en Perspectiva Biblica. 1974, p.6.
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deve ser por pouco tempo e por consentimento mútuo – no caso específico de uma

atividade espiritual – e que a ausência sexual prolongada pode favorecer a ação de

Satanás.8 Para cristãos que cometeram deslizes sexuais fora do matrimônio é bom

perguntar até que ponto a advertência paulina era ouvida em seu lar. 

A procriação,  seguindo a seqüência da instituição matrimonial  em Gênesis,  não

seria um objetivo do casamento, mas uma conseqüência natural. A ausência de filhos

por motivos biológicos não descaracteriza o casamento. Michael Saward adverte para

o  propósito  da  união  conjugal,  no  caso  de,  consciente  ou  inconscientemente,  a

motivação  para  o  ato  ser  "fabricar  filhos".  No  caso  de  esterilidade  permanente  ou

transitória de um dos cônjuges, tal  errônea compreensão do propósito bíblico pode

levar  a  uma  crescente  frustração,  colocando  em  perigo  o  próprio  casamento  e

deixando de gozar suas outras dimensões.

Para a Igreja Romana o casamento é um sacramento, ao lado de seis outros de

sua dogmática. Tal colocação é repudiada pela teologia protestante como biblicamente

insustentável e, em si, incorreta. Afirmando que o casamento somente passou a ser

considerado um sacramento sob o pontificado de Gregório VII (1073-85), e que em tal

caso  a  palavra  "sacramento" sofre  um  emprego  abusivo,  escreveu  Calvino:  "A

ordenança de Deus é boa e santa;  mas também o são os ofícios  dos lavradores,

pedreiros, sapateiros e barbeiros, os quais, sem dúvida, não são sacramentos. Porque

não somente  se  requer  para  que haja  sacramento que  seja  obra  de  Deus,  senão

ademais é necessário que exista uma cerimônia externa,  ordenada por Deus, para

confirmação  de  alguma  promessa.  Agora  bem,  que  nada  semelhante  existe  no

matrimônio, as próprias crianças podem compreendê-lo".9

O CASAMENTO MONOGÂMICO

A união monogâmica é considerada a forma ideal de vida matrimonial. O principal

fundamento é encontrado na própria constituição do casal original: um homem e uma

mulher.  Deus não fez um Adão e várias Evas.  Ele  falou que o homem haveria de

deixar os pais para se unir  à sua mulher, para serem  os dois uma só carne. Sendo

8 I Coríntios 7:5
9  CALVING,  João.  Institucion  de  Ia  Religion  Cristiana.  Holanda,  Fundacion  Editorial  de  Literatura

Reformada. v.lI. p.1165.
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esse episódio o ponto de partida da instituição matrimonial, encerra, implicitamente, o

propósito divino e seu modelo.

A monogamia é encontrada em várias civilizações e em alguns períodos da história

de Israel, sendo já prática prevalecente à época de Jesus, como se pode ver pelos

relatos referentes ao tema, assim como os exemplos de famílias mencionadas. Paulo

usa  essa  imagem para  representar  Cristo  e  a  Igreja,  como prova do mais  perfeito

amor. À semelhança do que faz João no Apocalipse:  "Vi também a cidade santa, a

nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada

para o seu esposo".10 

Husson aponta,  entre outros,  os seguintes valores da monogamia:  associação

permanente  responsável,  maior  valorização  da  mulher,  melhor  ambiente  para  as

crianças, maior respeito mútuo, amor mais altruísta. Forel, citando Westermark, "pensa

que se o progresso da civilização continuar a tornar-se, como até aqui, cada vez mais

altruísta  e o amor cada vez mais afinado,  os cônjuges tenderão a  requintar-se de

atenções um para com o outro, acentuando sempre a monogamia".11

O cristianismo foi, sem dúvida, o grande impulsionador da monogamia entre os

povos e culturas onde se fez presente.  A legislação secular  desses povos,  mesmo

após a diminuição da influência cristã, consagra essa forma de união. Indiscutível que

esse seja o alvo pastoral e pedagógico do cristianismo.

A  monogamia  tem  sido  defendida  por  estudiosos,  cientistas  e  pensadores  de

diversas  correntes,  assim  como  recebido  apoio  dos  dois  sistemas  econômicos

contemporâneos: o capitalismo e o socialismo, por permitir uma melhor canalização

criativa das energias sexuais do homem, para o crescimento da empresa ou para a

edificação da nova sociedade, respectivamente.

O CASAMENTO POLIGÂMICO

Em geral, condicionados por costumes presentes, os descrentes costumam querer

gozar os colegas crentes fazendo menção à poligamia na Bíblia. Condicionados pelos

mesmos  costumes,  e  nem  sempre  conhecendo  suficientemente  as  Escrituras,  os

crentes ficam embaraçados, desconversam ou respondem que "aquilo foi um pecado

daquele  tempo".  A  necessidade  de  se  estudar  o  assunto  fazendo  justiça  ao  texto
11 S. A. V'o col. cito p. 475 e 793
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bíblico é inibida pelo temor de um questionamento a valores e práticas sacralizadas

pelo Ocidente e por nós internalizadas. Como explicar o pensamento de Halley: "O fato

é que muitos santos do Antigo Testamento foram polígamos"?12

O primeiro polígamo, nos relatos bíblicos, foi Lameque, bisneto de Adão: "Lameque

tomou para si duas esposas: o nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá".13 Essa

prática tornou-se comum entre os judeus, tanto na era patriarcal como na dos juízes e

dos reis, com variação de incidência. Pode-se dizer que era algo opcional, convivendo,

na mesma sociedade, famílias monogâmicas e poligâmicas. Pelo exemplo de outras

civilizações,  acredita-se  que  a  poligamia  era  mais  comum  entre  as  classes

economicamente mais favorecidas, pelos encargos financeiros que isso acarretava.

Em um manual de Ética Bíblica, usado em muitos seminários da América Latina 14,

o autor aponta três passagens bíblicas de condenação à poligamia: uma é um texto

isolado e duas são incidentes com grandes servos de Deus. Resolvemos estudar os

dois  incidentes e mais  um terceiro,  para  melhor  compreensão do assunto:  Abraão,

Davi  e  Salomão,  que  foram  três  dos  principais  dos  santos  polígamos  de  que  fala

Halley. A conclusão é que nos três casos não se encontra o propalado  "pecado" da

poligamia, mas sim outros problemas.

a) Abraão:

Especialmente  para  aqueles  que  acham  indigna  a  atividade  sexual  para

anciãos, Abraão deveria ser classificado de "velhinho corrupto", o que não é de

se espantar. Onde já se viu conceber filho de escrava aos oitenta e seis anos e

um filho da esposa aos cem? Com mais de um século de vida, fica viúvo, casa-

se  outra  vez,  gera  seis  filhos  (sem  contar  os  das  concubinas)  e  morre,

finalmente, aos cento e setenta e cinco anos.

Mas  foi  esse  homem  –  escolhido  pelo  autor  da  carta  aos  Hebreus  como

exemplo de fé – que Deus chamou para ser fundador de seu povo escolhido, e

de  cuja  descendência  nasceria  o  Salvador.  Com  esse  homem  Deus  se

comunicou,  diretamente ou por  meio de seus enviados,  os anjos,  e com ele

estabeleceu concerto perpétuo.

12 HALLEY. H. H. Manual Bíblico. São Paulo, Vida Nova, 1971. p.251.

1 3 Gênesis 4.19 14. GILES, J. E. Bases Biblicas de Ia Etica. El Paso, EE. UU., Casa Bautista de
Publicaciones, p.128.
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Teve sua conduta reprovada por Deus, porque, por duas vezes, em momentos

de fraqueza espiritual, negou ser Sara sua esposa, apresentando-a como mera

irmã, colocando-a em risco de adultério.

A  separação  de  Agar,  por  intervenção  divina,  deveu-se  à  necessidade  de

solucionar um problema de relacionamento, e não uma condenação à poligamia

em si, que ele haveria de adotar até o fim. A essa Agar Deus protegeu, ouviu a

voz de seu filho e prometeu fazer dele uma grande nação.

Desse "velhinho" disse um comentarista:  "Abraão era amigo de Deus, glorioso

protótipo  de  obediência,  de  justiça,  de  fé,  pai  dos  fiéis,  fundador  da  raça

hebraica, o zeloso protagonista da religião de Jeová".15

Amigo de Deus.

b) Davi:
Teve Davi como esposas a Mical, filha de Saul, a Ainoã, Maaca, Hagite, Abital,

Eglá,  Bate-Seba,  além  de  outras  mulheres  e  concubinas  não  mencionadas

nominalmente.

Com esse tipo de vida conjugal,  Davi foi  escolhido por Deus para ser rei de

Israel, livre de seus adversários, vitorioso sobre as nações inimigas e sucesso

administrativo.  "E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo,  porque o

Senhor  Deus  dos  exércitos  era  com  ele".16 Usado  por  Deus  para  edificar

espiritualmente  seu  povo  na  posteridade,  ele  o  inspirou  nas  sublimes  e

profundas orações e cânticos dos salmos. "O espírito do Senhor falou por mim e

a sua palavra esteve em minha boca".17

Homem de grandes qualidades pessoais teve Davi sua queda, pecando contra o

sexto  e  o  sétimo  mandamentos,  tomando  a  mulher  de  seu  fiel  Urias  e

ordenando  a sua morte. Homicídio e adultério foram seus delitos. Em nenhum

outro  episódio  bíblico  fica  tão  clara  a  diferença  entre  poligamia  e  adultério.

Repreendido  por  Deus,  por  meio  do  profeta  Natã,  é  punido.  Amargamente

arrependido, é perdoado. Bate-Seba permanece como sua esposa, e um seu

filho, Salomão, é escolhido para sucedê-lo no trono.

Quão  diferente  a  nossa  maneira  condicionada  de  analisar  os  homens,  e  a

maneira de Deus!
15 Conciso Dicionário Bíblico. Rio, Imprensa Bíblica Brasileira. p. 8.
16 II Samuel 5.10
17 II Samuel 23.2
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Hoje, seria provável, Davi nunca chegaria a ocupar cargos eclesiásticos. Para

Deus, contudo, ele era um seu servo e um seu ungido, um homem segundo seu

coração.

c) Salomão:

Com  Salomão  o  reino  de  Israel  atingiu  seu  apogeu  material  e  espiritual,

incluindo  a  própria  construção  do  templo.  Sobre  suas  convicções  espirituais

sabemos que "amava o Senhor". Deus por várias vezes se comunicou com ele,

e lhe deu o dom da sabedoria. Três dos livros canônicos do Antigo Testamento

(Provérbios, Eclesiastes e Cantares) foram escritos por sua instrumentalidade,

além de alguns salmos.

E Salomão foi o maior polígamo da Bíblia (embora o número de suas mulheres

não  seja  considerado  por  alguns  comentadores  como  literal,  mas  sim

hiperbólico), sem que isso lhe fosse imputado por mal.

E o famoso pecado de Salomão, responsável por sua decadência, não foi esse?

Certos pregadores moralistas tomam um texto isolado (I Reis 11:3) e constroem

sermões que são verdadeiros libelos contra a poligamia. Eis o texto:

"E tinha Salomão setecentas  mulheres,  princesas,  e trezentas concubinas;  e

suas mulheres lhe perverteram o seu coração". 

E o contexto?

O versículo 1 diz que muitas dessas mulheres eram de povos adoradores de

outros  deuses:  moabitas,  amonitas,  edomitas  etc.,  e  o  versículo  2  lembra  a

proibição de Deus a essas uniões.

O primeiro pecado de Salomão foi o casamento misto.

E a tal perversão de seu coração, não foi a licenciosidade? Será?

"Porque sucedeu  que,  no  tempo da  velhice  de  Salomão,  suas mulheres  lhe

perverteram o coração para  seguir  outros  deuses..." (v.4)  Salomão construiu

imagens e sacrificou a vários deuses estranhos: Astarote,  Milcam, Quemós e

Maloque.

O segundo pecado de Salomão foi ter deuses estranhos (primeiro mandamento)

e o terceiro, a idolatria (segundo mandamento).

A  própria  Bíblia  confirma  essa  interpretação.  Quando  Neemias  (13:25-26)

repreendeu o povo contra os casamentos mistos, argumentou: "Porventura não

pecou  nisto  Salomão,  rei  de  Israel,  não  havendo  entre  muitas  gentes  rei
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semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo-o Deus rei sobre todo

o Israel? E contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar". 

Tivesse ele tido por esposas apenas mulheres de seu povo, servas do Deus

verdadeiro, é quase certo que nada disso teria acontecido.

Se  o  propósito  inicial  de  Deus  foi  monogâmico,  por  que,  posteriormente,

permitiu a poligamia, inclusive a seu próprio povo, com quem se comunicava,

ditava  normas  e  escolhia  governantes?  Por  que  ele  não  condenou

explicitamente a poligamia, impondo sanções aos praticantes?

O plano de Deus para o homem no Éden era perfeito. Veio a queda, e com ela a

corrupção da terra,  do homem e das instituições.  O homem se tornou de natureza

pecaminosa,  desencontrado com Deus e  sua  vontade,  impossibilitado  de  gozar  as

bênçãos do Éden, ou de viver, em qualquer setor, à maneira original de Deus. Assim,

tudo  que  o  homem,  mesmo  regenerado,  procura  fazer  para  se  aproximar  das

instituições  do  Éden,  torna-se  uma  pálida  imagem,  não  idêntica.  Desse  modo,  a

monogamia de hoje, com seus conflitos e problemas – pelo pecado do homem – não é

a mesma prevista nas origens. É a vida pecaminosa pós-queda, que leva Deus, em

sua  misericórdia,  a  se  revelar,  irromper  na  História  e  apresentar  um  fim  último

restaurativo: a Nova Jerusalém. Nesse primeiro sentido, de instituição pós-queda, a

poligamia tem a ver com o pecado, com a ruptura:  vontade de Deus – vontade do

homem. Não é o modelo original.

Mas nada, no pós-queda, é fiel ao modelo original. Deus expulsou o homem do

Paraíso, e seria irrealista exigir dele o cumprimento dos padrões edênicos. O homem é

agora –  como degenerado  –  uma  "nova  criatura",  diferente  do  estado  primitivo  de

Adão.  Para  restaurá-lo,  parte  Deus  da  situação  concreta,  de  como  o  homem  se

encontra,  e  providencia  normas  e  instituições  que  tornassem  possível  a  vida  em

sociedade, que evitassem a destruição da criatura pela criatura. Aí aparecem o Estado,

as Leis, as Autoridades; aí se manifesta a Lei Revelada, os profetas, o Salvador e a

Igreja. Ele usa o próprio homem a seu serviço, e toma forma de homem na salvação. É

difícil saber distinguir – nessa situação – a providência e a permissão de Deus. Em

tudo ele almeja o melhor e permite um mal menor para evitar um maior. O celibato, a

poligamia  e  a  monogamia  imperfeita  aparecem,  em situações  distintas,  dentro  das

instituições pós-edênicas.
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Com a lei original em seu coração, o homem pecador não pode, em virtude de sua

condição,  cumpri-Ia.  Ela se transforma em mero alvo ético a ser perseguido.  Deus

manifesta agora uma nova Lei para fazer frente à nova situação. Essa nova Lei é o

mínimo ético tolerável pelo Senhor. Se o homem é existencialmente um pecador, a

infração aos preceitos dessa Lei revelada constitui-se em  pecados.  Mas, nem essa

nova Lei ele consegue cumprir, tropeçando a cada instante, e necessitando de alguém

que a cumpra por ele. Essa Lei é minuciosa. Deus diz claramente o que quer e o que

não quer, apresentando punições aos infratores. É especulação ociosa o perguntar por

que Deus não determinou mais tal ou qual norma, para enquadrar qual ou tal delito

(por nós considerados). A sabedoria de Deus é perfeita, e não permite reparos.

No sentido de que a lei  original,  escrita no coração, no Éden,  transforma-se da

condição de realidade para a de ideal ético é que Davis (pág.109 de sua obra citada)

afirma: "A monogamia é o ideal divino". E é no sentido de ausência de uma expressa

norma  proibitiva,  com  punição  prevista,  que  a  poligamia  não  foi  considerada  um

pecado. É ainda por essa visão que podemos compreender a expressão mencionada

de  Halley –  um  evangélico  conservador  –  da  compatibilidade  entre  poligamia  e

santidade,  indo  de  encontro  aos  que  optam  por  posição  contrária,  achando  as

categorias  mutuamente  excludentes.  Não  a  considerando  pecado,  Halley,  Davis e

outros  comentaristas  não  deixam  de  analisar  a  potencialidade  para  possíveis

problemas de relacionamento,  com o surgimento de conflitos e tensões (as opções

sociológicas  para  os  conflitos  são:  a  competição,  a  acomodação  e  a  cooperação)

dentro da instituição matrimonial.

A  poligamia  foi  viável  como  amparo  social  para  as  mulheres  economicamente

menos favorecidas, para a garantia da sobrevivência social diante dos extermínios das

populações masculinas, dizimadas pelas guerras, e outras razões peculiares a cada

situação específica. 

No caso de Israel, o desequilíbrio demográfico (mais mulheres do que homens), por

diversas razões, não somente punha em perigo a sobrevivência do povo eleito, a quem

Deus tinha reservado um propósito histórico, mas terminaria por levar ao desrespeito

da  proibição  aos  casamentos  mistos,  com  conseqüente  enfraquecimento  da  vida

religiosa.  Além disso,  possibilitou,  não apenas a reprodução,  mas a satisfação das

necessidades  afetivas  e  sexuais  básicas,  já  que  a  mera  repressão  dessas
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necessidades, sem uma vocação ou um propósito, nunca foi considerada pelo povo de

Deus e por seu Criador como virtude em si mesma.

Vale  recordar  que  a  dimensão  pactual  do  matrimônio  é  uma  verdade  bíblica,

representada  à  semelhança  do pacto  de  Deus com seu povo.  Não obstante,  essa

mesma imagem – lembram estudiosos – é empregada do profeta Jeremias (cap.3) e

pelo profeta Ezequiel (cap.23), no período dos dois reinos (Judá e Israel), com estando

ambos  os  reinos  em  pacto  matrimonial  com  Deus.  São  esposas  irmãs  que  se

prostituem,  adulteram  indo  atrás  de  outros  maridos  (outros  deuses),  e  devem  se

arrepender e voltar à casa.

E no novo Israel?

À época de Cristo e da igreja primitiva, as condições haviam mudado, não somente

em relação ao equilíbrio demográfico, mas em termos culturais. A influência da cultura

grega  e  do  direito  romano  tinha  sido  fator  importante  na  fixação  do  modelo

monogâmico das civilizações mediterrâneas. Um decréscimo da poligamia já vinha se

verificando  em Israel  desde  o  período  pós-exílico  até  adquirir  um caráter  bastante

minoritário  no  início  da  era  cristã.  Nenhuma  corrente  teológica  ou  escola  rabínica,

contudo, a condenava, à exceção da seita monástico-separatista dos essênios.

Hastings  afirma que nenhuma orientação decisiva, positiva ou negativa, pode ser

tomada dos Evangelhos, e que não há condenação à poligamia em qualquer parte do

Velho  ou  do  Novo  Testamento.  Embora  Jesus  tenha  condenado  os  excessos  do

divórcio judeu, não fez o mesmo em relação à poligamia. Nos ensinamentos de Cristo

percebe-se a continuidade do pensamento bíblico (que não pode ser contraditório), na

colocação da monogamia como modelo  ideal,  sem impor anátemas à poligamia.  A

citação  de  Gênesis  2:24  em  Marcos  10:7,  8  não  possuía  uma  conotação

antipoligâmica para os judeus, já que a expressão os dois não se encontra no original

hebraico,  mas  é  uma  inserção  da  Septuaginta  (versão  dos  Setenta).  Semelhante

posição  é  encontrada  em  Karl  Barth (Church  Dogmatics):  "Dificilmente  poderemos

apontar  com  certeza  para  um  único  texto  no  qual  a  poligamia  é  expressamente

proibida e a monogamia universalmente decretada".

 Paulo se ocupa dos problemas de família, respondendo às situações das igrejas.

Usa o  modelo  monogâmico  como exemplo  e  o  requer  da  liderança  (presbíteros  e

diáconos),  mas  não  de  toda  a  igreja.  A  exigência  do  comportamento  dos  líderes

poderia servir de exemplo para as comunidades, embora haja intérpretes que vejam no
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texto uma proibição aos viúvos recasados, ou aos divorciados, de ocuparem os cargos

ministeriais.

A expansão das comunidades cristãs, e a posterior transformação do ocidente em

uma "cristandade", fizeram desaparecer – ao menos teoricamente – a necessidade da

poligamia. O pensamento medieval, que achava o solteiro mais santificado do que o

casado, haveria de encarar a distância da santificação pelo número de esposas...

Dentre os Pais, Crisóstomo, Jerônimo e Justino Mártir admitiram, em seus escritos,

o fato da presença – excepcional – de polígamos nas igrejas primitivas; Atenágoras e

Tertuliano já representavam um período de aberta condenação.

Tomás de Aquino a condenou na Summa Teologiae, assim como o Papa Inocêncio

III, em sua carta  Gaudemus in Dominus, posteriormente incorporada às decretais de

Gregório IX e ao Corpus Juris Canonici, como posição da Igreja Católica Romana.

Entre  os  judeus  na  diáspora  do  Ocidente,  a  prática  subsistiu  até  o  século  XI,

quando  uma  reforma  levada  a  cabo  pelo  rabino  Metz passou  a  admiti-Ia  apenas

excepcionalmente. Entre os judeus do Oriente a prática continuou até o século atual,

sendo ainda encontrada em comunidades que habitam países árabes.

Durante a época da Reforma Religiosa do século XVI, vemos uma manifestação

isolada no cristianismo ocidental, entre os anabatistas de Munster, onde as condições

sociológicas se assemelhavam às de Israel em certo tempo.18

Entre  os  teólogos  da  época  vamos  encontrar  uma  grande  divergência.  Martin

Bucer,  diante  de  um  caso  concreto  (a  bigamia  de  Felipe  de  Hesse),  achava

permissível, mas desaconselhável. Em seu trabalho  Argumenta Buceri Pro et Contra

(1539), afirmava:  "O que o Senhor permitiu para seu primeiro povo, isso, certamente

ele  não  poderá  proibir  para  os  seus  entre  os  gentios". Bucer  foi  apoiado  em sua

posição por Lutero e Melanchton. Para este último:  "É certo que a poligamia não é

proibida  pela  lei  divina".  Por  essa  razão  é  que  se  afirma  serem  os  primeiros

movido por desviante interpretação do dom de profecia e da escatologia, estabeleceu um reino na cidade
alemã  de  Münster,  que  seria,  depois,  impiedosamente  destruído  pelas  forças  católico-romanas.  A
poligamia era permitida, enquanto que os delitos sexuais eram rigorosamente punidos. A população da
cidade era de 1.700 homens e aproximadamente 6.000 mulheres.
Grandes religiões. v.lII, p.510.
PEREIRA, J. Reis. Breve História dos Batistas. Rio, Casa Publicadora Batista, 1972. p.71-75.
LATOURETTE, K. S. op. cit. p.783-784.
Sobre o pensamento anabatista, ver também:
BLOCH, Ernst Thomas Munzer. Teólogo da Revolução. Rio, Tempo Brasileiro, 1973.
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reformadores  alemães  portadores  de  um  certo  grau  de  simpatia  em  relação  à

poligamia.

Na Suíça ocorreu o oposto. Bullinger escreveu fortemente contra, e Teodoro Beza,

em  seu  Tractation  de  Polygamia,  foi  o  mais  extremado  opositor,  identificando  a

poligamia  como sendo sempre  adultério,  mesmo no Velho  Testamento.  Bernardino

Ochino terminou sendo expulso do país pela publicação do Diálogo sobre a Poligamia,

considerada uma das obras mais bem escritas sobre o assunto, porém igualmente a

de posição mais avançada. Ele achava que havia aspectos positivos e negativos tanto

na monogamia quanto na poligamia, e que a opção era uma questão de conveniência.

Peter Martyr – dentre outros – ficou em uma posição intermediária: a poligamia não era

a  mesma  coisa  que  adultério;  os  convertidos  previamente  polígamos  deveriam

continuar  nesse  estado,  pois  haviam  contraído  núpcias  de  boa  fé  e  tinham

compromissos para com as esposas e os filhos;  a poligamia foi  permitida ao povo

eleito para a sua propagação até a vinda de Cristo;  sendo a poligamia uma forma

inferior de matrimônio, não deveria ser permissível entre os cristãos.19

De qualquer maneira, é patente que as condições históricas, nos aspectos sociais,

econômicos  e  culturais,  fizeram  as  teses  proibitivas  triunfantes  e  oficializadas,  na

doutrina, na liturgia e na disciplina do protestantismo contemporâneo. Coincidindo com

a posição católico-romana (reafirmada no Concílio de Trento) e com o Direito Romano,

foram  incorporadas  às  legislações  dos  países  do  Ocidente.  Durante  o  período  de

expansão missionária dos últimos dois séculos, novo desafio teve de ser enfrentado,

pela presença de poligamia como arraigado costume de povos da Ásia e da África.

Enquanto, nos primórdios do cristianismo, o alvo monogâmico foi sendo implantado

aos poucos (quando a igreja, em contato com as culturas poligâmicas, desestimulava

novas uniões  desse  tipo,  mas  não  destruía  os  lares  antigos),  muitas  das  missões

modernas tiveram um comportamento diverso e lamentável.  Em contato com povos

poligâmicos, procuravam monogamizá-Ios da noite para o dia, de modo quase violento,

com anátemas  e  ameaças  infernais,  o  que  já  representava  a  supervalorização  da

conduta sexual em termos de pecado.

Conta-se que um velho chefe, ouvindo as pregações do missionário, converteu-se.

Querendo ser professo e batizado,  foi  impedido.  "Só quando tiver uma só muIher",

19 HASTINGS, Adrian. Christian Marriage in Africa. Londres, SPCK, 1974. p. 8-12.
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decretou  o  missionário.  O  velho  chefe  tinha  três.  Continuou  crente,  mas  sem  ser

batizado.  Anos  depois,  morreu  uma das  mulheres.  O chefe  voltou  ao  missionário,

dizendo  que  agora  só  tinha  duas.  Nova  recusa.  Semanas  depois  regressou,  feliz.

"Agora  posso  ser  batizado.  Tenho  apenas  uma  mulher",  afirmou.  "E  a  outra?",

perguntou o missionário.  "Comi assada ontem", respondeu tranqüilo o velho chefe. É

que a tribo tinha resquícios de antropofagia. E na sua mente – pela tônica monocórdica

das pregações doutrinárias do missionário – o importante era ter uma só mulher... Não

importando como.

Depois de um século e meio, o quadro da igreja africana, no tocante ao assunto, é

de grande disparidade de posições e tratamento:

a) igrejas que não batizam polígamos, e, por conseguinte, não permitem que se

tornem membros;

b) igrejas que batizam apenas as mulheres, sem dar-Ihes comunhão;

c) igrejas que batizam também o marido, igualmente sem o direito à comunhão:

d) igrejas que batizam ambos e Ihes dão comunhão e demais direitos de membros,

menos o de ocuparem o diaconato e o presbiterato.

No tocante a uniões poligâmicas dos já batizados, a posição tradicional tem sido de

exclusão,  esboçando-se,  no  entanto,  ultimamente,  reação  contrária  entre  grupos  e

líderes autóctones.

No Congresso Internacional de Evangelização Mundial (Lausanne, Suíça, Julho de

1974),  o grupo de discussão, presidido por  N. Olukimaym, concluiu pelas seguintes

recomendações:

1) as igrejas não devem condenar os casamentos poligâmicos;

2) uma pessoa que é polígama antes da conversão deve ser aceita em plena

comunhão  (igreja),  exceto  para  assumir  os  ofícios  de  bispo  e  diácono

(Tito.1:6);

3)  um  marido  convertido  deve  continuar  a  preencher  todas  as  suas

responsabilidades para com todas as esposas;

4)  esses  princípios  devem ser  administrados  de  tal  modo  que não  venham a

encorajar a poligamia;
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5) um convertido que voluntariamente contraia um casamento polígamo, após a

conversão, é  disciplinado por adultério  e normalmente  readmitido em pleno

arrependimento, incluindo descontinuidade de matrimônio.

Nota-se,  na  recomendação,  uma  solução  de  compromisso  entre  tendências

opostas. Os itens: 1, 2 e 3 são parcialmente contraditórios (nas áreas de disciplina e

doutrina) com o item 5.

No  mesmo  Congresso,  o  Sr.  John  T.  Mpaayei,  Secretário  de  Tradução  da

Sociedade  Bíblica  de Quênia,  afirmou,  a  certa  altura  de sua alocução:  "O peculiar

nessa situação é que a ênfase entre os crentes não é em quantas esposas um homem

tem, mas se ele ama a Jesus Cristo de todo o seu coração e deseja obedecer-lhe

acima de todos os outros".20

Como demonstração do aspecto dialético da teologia, vê-se claramente a diferença

de abordagem dos pensadores em situação diversa:  os reformadores,  discutindo  o

tema  em  princípio  e  teoricamente,  inseridos  em  uma  sociedade  monogâmica;  os

missionários  europeus  na  África  e  Ásia,  como  pessoas  vindas  de  sociedades

monogâmicas,  reagindo  à  situação  concreta  de  sociedades  poligâmicas;  e  os

pensadores africanos,  de segunda e terceira geração de cristianismo,  reflexionando

em sua própria cultura. Tem havido uma mudança de tônica, à medida que aumenta a

participação  dos  pensadores  nativos.  O  primeiro  líder  de  vulto  a  defender  a

permanência  na  igreja  dos  polígamos  pós-batismais  foi  o  Rev.  Judah  Kiwavele,

presidente do Sínodo Sul da Igreja Evangélica Luterana na Tanzânia. Ele argumenta

que:

"...a Igreja está certa em desencorajar a poligamia entre seus membros. Mas
está errada em fazer da monogamia uma das condições para o batismo e a
filiação. Meu apelo às igrejas e às missões, portanto, é que os polígamos pré-
batizados devem ser batizados junto  com suas esposas e  filhos sem serem
forçados a se divorciar de suas esposas. Devem também ser aceitos em plena
comunhão  na  igreja.  Os  poliginistas  pós-batizados  também  não  devem  ser
excomungados do rol de membros da igreja por causa das esposas com que
tenham se casado ademais de sua primeira esposa".21

20 Let  the Earth Hear His Voice. Minneapolis, EE.UU. p.1232 e 1236.

21 "Poligamy as a Problem to the Church in Africa", in Africa Thelogical Joumal (Feb.1969), p. 24-5, cit. p.
Hastings, op. cit. p.24. A classificação de categorias em seguida é também de Hastings, p.73, adaptada
no item C.
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Concluindo,  verificamos,  historicamente,  que  as  posições  teológicas,  no  que

concerne à poligamia, podem ser agrupadas em quatro categorias:

a) poligamia é simplesmente um pecado, comparável ao adultério;

b) poligamia é uma forma inferior de matrimônio, não pecaminoso onde seja um

costume, mas sempre inaceitável para os cristãos;

c) poligamia  é uma forma de matrimônio menos satisfatório  que a monogamia,

mas admissível, em certas circunstâncias, para os cristãos. (Essa corrente se

subdivide:  (1)  os  que  acham  isso  uma  concessão  às  instituições  culturais

imperfeitas,  semelhante  à  conivência  ou  convivência  dos  cristãos  com  a

escravatura, as formas de governo ditatoriais ou sistemas econômicos injustos,

e (2) os que acham justificável, dentre os do povo de Deus, sempre que haja um

acentuado desequilíbrio demográfico,  para evitar a tensão ou os casamentos

mistos, considerados males maiores);

d) a poligamia é uma forma de casamento; a monogamia, outra. Cada uma tem

suas vantagens e desvantagens,  sendo apropriadas  para  diferentes  tipos  de

sociedades. Não cabe às igrejas se pronunciar sobre a matéria. 

Cremos  que  a  posição  a e  a  posição  d são  extremadas,  refletindo  mais  os

preconceitos  tradicionais  e  os  condicionamentos  culturais  do  que  os  enunciados

bíblicos. Qualquer discussão mais séria somente poderá ser feita no meio evangélico,

entre os defensores das posições b e c. Este último, em suas variações (1) e (2).

Em virtude da ausência de leituras ou estudos sobre o assunto na América Latina,

e o quase total  desconhecimento do que se passa nas outras zonas periféricas do

globo,  o público leitor  de nosso continente  tende a encarar  a poligamia como uma

instituição bárbara que ocorria no passado remoto, denotando surpresa em saber de

sua existência atual, e que seja alvo de pesquisas e debates.

É  verdade  que  a  incidência foi  maior  no  passado.  O  antropólogo  George  P.

Murdock classificou 250 culturas de acordo com a forma de família. Dessas, 193 eram

poligâmicas poligínicas, 2 eram poligâmicas poliândricas (por escassez de mulheres

devida  ao  costume  de  infanticídio  feminino)  e  55  monogâmicas  (Enciclopédia

Britânica).  Por  essa  razão,  a  Antropologia  e  a  Sociologia  tendem  a  evitar  a

quantificação  de  integrantes  nas  definições  de  família.  Para  R.  M.  MacIver,  por
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exemplo: "A família é um grupo definido por um relacionamento sexual suficientemente

preciso e duradouro para prover a procriação e a educação dos filhos".

Se  pesquisas  históricas,  antropológicas  e  bíblicas  têm  revelado  a  capacidade

masculina  (não  a  "tendência",  como  alguns  erroneamente  afirmam)  para  uma

pluralidade  simultânea  de  laços  afetivos,  isso  não  quer  dizer  que  esses

relacionamentos sejam medidos em uma divisão exatamente igualitária de sentimentos

(50%  +  50%  ou  33,3%  +  33,3%),  mas,  sim,  por  uma  diversidade  quantitativa  e

qualitativa,  pois  o  contrário  dificilmente  seria  sustentável  psicologicamente.  Nas

sociedades poligâmicas reconhece-se o desempenho especial de uma das esposas,

com quem o marido possui maior afinidade. Sara, Raquel e Ana seriam exemplos. Em

29:30 lemos sobre Jacó:... "e amou também a Raquel mais do que a Lia...". Destacam-

se as palavras também e mais do que, embora o caso não seja normativo.

Do ponto-de-vista  feminino,  vale  considerar,  psicologicamente,  a  diversidade  de

tipos:  a) as que emprestam valor maior ao caráter  exclusivo da posse do parceiro,

mesmo que não seja o que mais lhe agrade ("Não é o que eu queria, mas é só meu"),

dificilmente se prestam a uma opção poligâmica; b) as que emprestam maior valor ao

tipo a  quem  dirigem  o  sentimento  e  o  desejo  de  doação,  mesmo  que  não  seja

exclusivo ("Não é só meu, mas é aquele a quem amo"), teriam maior predisposição a

abrir mão da exclusividade em nome da adequação "sentimento – sujeito desejado". A
partir  de  uma  linha  behavioralista,  nota-se  a  diferença  de  racionalidade  de

comportamento  (e  escala  de  valor)  na  variação  da  situação  e  normas

regulamentadoras.  Assim,  em  um  jogo  soma-zero  (só  um  pode  vencer),  a

competitividade é alta, e o potencial de conflito sempre presente. No jogo não-soma-

zero (mais de um pode ganhar), cai o nível de competitividade e, em alguns casos,

formam-se equipes cooperativas, de auxílio mútuo contra terceiros competidores. Por

essa  abordagem,  o  comportamento  feminino  poderia  ser  diverso,  nas  seguintes

situações: 1) número igual de homens e mulheres, e a regra estabelece o sistema um

para  um;  2)  número  desigual  (mais  mulheres  que  homens),  mas  a  regra  continua

sendo um para um; 3) número igual de homens e mulheres, e a regra permite um para

mais do  que  um;  4)  número  desigual  (mais  mulheres  do  que  homens),  e  a  regra

permite  um para  mais  do  que  um.  Considere-se,  também,  a  internalização,  por
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socialização,  de  valores consagrados  pela  sociedade  onde foram criadas,  ou  a  de

valores éticos (inclusive religiosos) adquiridos posteriormente.25

Esse tema tem vindo à baila, nos anos recentes, em outras partes do mundo, por

vários motivos, dentre os quais podemos destacar:

1. O  avanço  do  Islã  e  o  fortalecimento  econômico  dos  países  árabes.  A

religião  muçulmana  domina  hoje  uma  faixa  de  terra  que  vai  da  costa

atlântica da África até a Indonésia, avançando para o centro e sul da África

e estabelecendo comunidades no Ocidente. A crise mundial de energia tem

dado aos árabes – detentores das maiores reservas de petróleo – uma nova

posição de destaque no cenário internacional. É reconhecida a presença de

laços  culturais  entre  o  mundo  islâmico  e  a  Europa  Mediterrânea,

especialmente a Península Ibérica, e, indiretamente, com a América Ibérica.

Nesses países do Ocidente há uma monogamia  de direito e um tipo  de

poligamia  irregular  de  fato.  Certos  aspectos  de  uma  nova  influência  da

cultura do Islã teria boa aceitação. A poligamia árabe é do tipo opressivo,

cabendo aos cristãos uma resposta adequada e bem elaborada.

2. O  crescente  nacionalismo  africano  e  a  reação  de  certos  setores  do

pensamento  evangélico  à  importação  de  padrões  ocidentais,  buscando

estudar os problemas à luz da Bíblia e de suas próprias tradições culturais.

Nesses  países  –  em  que  mais  se  elaboram  teologias  cristãs  sobre  a

poligamia – há um amparo na própria Legislação Civil. Os africanos estão

procurando aumentar o intercâmbio cultural com outros países do Terceiro

Mundo,  especialmente  aqueles  que  possuam  populações  de  origem

africana, que tenham preservado traços culturais dos antepassados.

3. Um novo surto dessa prática em países do hemisfério norte-ocidental. Até

recentemente isso era associado, apenas, com a experiência da seita dos

mórmons, no século passado.26 Hoje a imprensa secular vem noticiando a

25  O  aspecto  afetivo  é  central,  fundado  no  binômio  responsabilidade-comunicação  (Masters  e
Johnson). Na monogamia, esse sentimento é bilateral e unifocal; na poligamia, exige-se do homem
um esforço de equilíbrio na doação plurifocal, e, das mulheres, a presença de sentimento recíproco
de afetividade (concessão mútua de direito ao que individualmente se arvora).
Ver também o capítulo "Ciúme e Propriedade Sexual: um Exemplo", in DAVIS, Kigsley, A Sociedade
Humana. Editora Fundo de Cultura.

26  A seita herética dos mórmons justificava sua prática por uma de suas doutrinas: a existência dos
espíritos e a necessidade de todos tomarem um corpo antes da segunda vinda de Cristo. A explosão
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presença da poligamia entre pessoas de outras crenças (inclusive algumas

que  se  dizem  evangélicas),  especialmente  nas  grandes  cidades,  onde

podem  viver  sem  serem  notadas.  No  aspecto  formal,  a  instituição  se

estabelece ou a partir de um pacto prévio entre as noivas ou pela renúncia

do direito de exclusividade por parte da primeira esposa. Não tem havido

problemas  legais,  porque  o  Direito  do  Ocidente  é  excessivamente

formalista: o crime de bigamia não se dá pelo fato das uniões plurais, mas

por  se  tentar  regulamentá-los  igualmente.  As  reportagens  da  imprensa

secular,  mesmo de pretensão sensacionalista,  têm despertado a atenção

dos leitores, a grande maioria sem posição doutrinária firmada.

A relevância do estudo do tema é, por conseguinte, indiscutível.

CASAMENTO E CERIMONIAL

Quem quiser hoje ser considerado casado deverá ir a uma igreja e a um cartório

para o preenchimento de certos papéis e o submetimento a certos cerimoniais solenes.

Isso de todos se requer.

 Na  realidade,  na  sociedade  contemporânea,  notadamente  na  ocidental,  dá-se

grande valor ao cerimonial do casamento, ao ponto de se confundir, erroneamente, a

compreensão  do conceito  da instituição,  identificando-a com a  cerimônia  como tal.

Dizer  que  alguém  se  casou  equivale  a  dizer  que  preencheu  as  etapas  rituais

requeridas pela sociedade, pelo Estado e pela Igreja.

Vestido  branco,  véu,  grinalda,  buquê e cauda  longa para  a noiva;  terno  sóbrio,

colete  ou  –  até  mesmo  fraque  –  para  o  noivo.  Testemunhas,  marcha  nupcial,

decoração  florida,  champagne,  arroz,  convites,  presentes,  papéis  assinados,  fazem

parte desse generalizado ritual, ao lado de alianças de ouro, "sim", fotografias, "lua-de-

mel" em hotel etc. A tradição é tão generalizada que mesmo as diferenças religiosas

são minimizadas a pormenores litúrgicos. O resto é a mesma coisa.

demográfica – que a poligamia poderia ajudar – seria considerada um ato de colaboração escatológica.
Acatando uma decisão da Suprema Corte de Justiça, a Igreja Oficial, após uma "revelação" especial,
aderiu à monogamia. Grupos dissidentes, contudo, permanecem na prática poligâmica até nos dias
atuais (50.000 pessoas, aproximadamente), em comunidades rurais do México e EEUU, servindo de
modelo organizacional às novas comunidades não mórmons.
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Temos  que  distinguir  a  instituição  do  matrimônio  em  seus  diversos  aspectos

humano-sociológico,  eclesiástico  e  jurídico  –  de  sua  dimensão  divina,  segundo  a

Revelação.

Do  ponto-de-vista  sociológico,  o  casamento  tem  uma  dimensão  normativa,

consubstanciada nos mores de cada cultura, no que cada uma delas estabelece como

necessário  para  caracterizá-lo,  e  uma  dimensão  folclórica,  no  tocante  ao  aspecto

exterior dessa prática.  Em sociedades tradicionais,  de costumes estáveis, são seus

próprios  mecanismos  de  controle  (pressão  e  sanção  social),  que  regulam  o

funcionamento  de  suas  instituições.  Quando  a  sociedade  vai-se  tornando  mais

complexa,  mais  aberta  a  influências  de  outros  povos,  e  conseqüentemente  mais

instável, o mero costume se mostra incapaz de por si regular as instituições. É então

necessário  lançar  mão  da  Lei  e  do  aparelho  coator  da  instituição  política  (justiça,

polícia etc.). É exatamente o que aconteceu com o matrimônio, já que não se deve

esquecer que a Sociedade antecede a instituição estatal.

No Ocidente, por muitos séculos prevaleceu o casamento tradicional, costumeiro,

segundo  as  normas  da  sociedade.  O  chamado  "casamento  civil" somente  veio

aparecer  nos  séculos  recentes.  Na  Holanda,  foi  instituído  em  1580;  na  Inglaterra,

brevemente  durante  o governo  CromweIl  (1653-1660),  e  posteriormente  a partir  de

1838.  No  Brasil,  o  casamento  civil,  isolado,  foi  instituído  após  a  proclamação  da

República,  a separação entre  Igreja e Estado e a promulgação da Constituição de

1891.  Antes,  o  casamento  era  apenas  religioso  (católico-romano),  tendo,

automaticamente, valor civil. Quem não se casasse na Igreja Romana era considerado

amasiado.  Na  Primeira  República  (1889-1930)  apenas  o  casamento  civil,  realizado

perante autoridade do Estado, era reconhecido. As cerimônias religiosas não tinham

valor algum. Da Constituição de 1934 para cá é que se reconheceu a possibilidade de

ser  o  casamento  realizado  perante  ministro  religioso,  de  qualquer  confissão,

encaminhado registro para a Vara de Família, para a devida chancela do Estado.

Em termos eclesiásticos (a igreja em sua dimensão humana, social), vemos que

nos primeiros séculos não existia no cristianismo o que seria posteriormente chamado

de "casamento religioso". Embora reconhecendo seu profundo significado religioso, a

Igreja reconhecia o matrimônio realizado segundo os costumes dos povos. A partir do

século  IV  é  que  a  bênção  do  sacerdote  passou  a  ser  algo  mais  regular.  Era

considerada uma bênção pós-matrimonial. Até o final da Idade Média essa bênção era

dada fora do templo (à porta). Aí pelo ano 1.000 é que se estabeleceu uma liturgia
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regular. Até o século XI essa bênção era considerada opcional. A partir do Concílio de

Trento (séc. XVI) é que a ênfase foi  deslocada para a cerimônia religiosa, posição

fortemente reafirmada pela Igreja Romana no decreto  Ne Temere (1908), quando se

recusa  a  dar  valor  à  cerimônia  civil  e  desconhece  o  casamento  costumeiro.  Na

Inglaterra, o Hardwicke Marriage Act (1753) estatui o casamento perante um ministro

anglicano como sendo o de valor reconhecido.

O  protestantismo  contemporâneo,  paradoxalmente,  seguiu,  de  fato,  a

recomendação tridentina.

 Agora, um exercício prático de cultura bíblica. Procurem versículos que falem na

"inspiração" ou na orientação escriturística para as coisas mencionadas anteriormente.

Não conseguirão encontrar. Não é surpreendente? Já pensaram em Adão e Eva – o

primeiro casamento – sem nada disso? De acordo com nossos padrões culturais Adão

era mero "amante" de Eva.

Em Israel  o casamento era uma instituição nem jurídica, nem religiosa,  em sua

realização,  mas  social.  Realmente,  o  aspecto  festivo-comunitário  existiu  nos

casamentos bíblicos, variando de época para época. Na era patriarcal, o pai dava uma

festa – que podia durar uma semana – e entregava solenemente a filha ao noivo, após

o que se uniriam sexualmente. "Reuniu, pois, Labão, todos os homens do lugar, e deu

um banquete. A noite conduziu Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. E coabitaram".27

Nada  de  sacerdote,  juiz  ou  tabelião.  Muita  comida,  muito  vinho,  muita  alegria.  A

comunidade participava, dado o alto conceito do matrimônio. As famílias se uniam. O

pai  comandava  tudo  e  abençoava  os  nubentes.  Uma  câmara  nupcial  era

especialmente preparada. Esse aspecto era tão natural que era usado como símbolo

pelos  escritores  sagrados:  “...saia  o  noivo  da  sua  recâmara,  e  a  noiva  de  seu

aposento".28

Um pacto se fazia entre os nubentes: "Porque o Senhor foi testemunha da aliança

entre  ti  e  a  mulher  da  tua  mocidade,  com a  qual  foste  desleal,  sendo  ela  a  tua

companheira e a mulher da tua aliança".29

Em algumas épocas esse pacto não tinha a mesma dimensão festivo-comunitária,

envolvendo  apenas  os  dois,  principalmente  quando  o  noivo  era  de  posição  social

27 Gênesis 29.22-23
28 Joel.12:16b
29 Malaquias 2: 14
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superior, quando tomava a iniciativa e "tomava fulana por mulher", comunicando o fato

à comunidade. Vamos encontrar principalmente essa prática no período dos reis.

Quando Cristo  foi  com seus discípulos  às  bodas de Caná,  permanecia  ainda  a

prática  social  e  familiar.  No  Novo  Testamento  não  vamos  encontrar  entre  as

atribuições dos ministros da Palavra a de realizar cerimônias matrimoniais. É com a

evolução dos costumes que ele substitui o pai da moça na impetração da bênção. A

coisa evolui daí, as fórmulas e rituais vão se estabelecendo, para finalmente serem

consideradas indispensáveis. É bom lembrar que justamente um dos argumentos do

reformador Calvino contra a doutrina do sacramento do matrimônio era a ausência de

uma cerimônia ordenada por Deus para confirmação de alguma promessa.

Então, para que a cerimônia?

Somos seres sociais, e temos de nos acomodar aos costumes de nossa sociedade;

somos  membros  das  igrejas,  e  devemos  sujeitar-nos  aos  seus  estatutos;  somos

cidadãos dos Estados, e devemos cumprir as Leis, pois somos ordenados a  "dar a

César o que é de César" e a obedecer às autoridades. Estes são os argumentos mais

comuns  usados  para  o  caso,  de  valor  inegável,  mas  relativo  (não  podemos  nos

acomodar  a todos os costumes da sociedade em que vivemos;  podemos protestar

contra uma norma eclesiástica que não coincida com a Palavra de Deus; e quando a

Constituição Soviética proclama ser o país um Estado ateu, os cristãos pensam na

importância maior de obedecer a Deus antes que aos homens).

Há  outros  argumentos  a  considerar:  1)  se  amamos  uma  pessoa,  queremos  o

melhor  para  ela;  a  ausência  de  cerimônia  traria  um  constrangimento  social  e  a

ausência de certos direitos  assegurados pelo Estado moderno;  2)  o  casamento  de

cristãos é uma oportunidade de testemunho, pois há pessoas que lá vão sem antes

nunca  terem  posto  os  pés  em uma  igreja  evangélica;  3)  se  a  cerimônia  não  traz

nenhum dano, por que não nos submetermos a ela? 4) em razão do pecado, sem a

cerimônia e os papéis somos mais tentados a  "cair fora", sem um esforço maior de

ajustamento maduro.

É Michael Saward que escreve:

“Mas, de certo, o casamento é mais que um pedaço de papel. Ele diz respeito à
regularização  das  uniões  sexuais,  mas  também  diz  respeito  à  proteção  da
mulher  e,  particularmente,  das  crianças,  diante  de  homens  que  são
irresponsáveis. Martin Luther King não se sentiu constrangido em argumentar
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que a  lei  era necessária  para  prevenir  o  abuso da confiança.  “Embora  seja
verdade"  –  ele  escreveu  –  "que  a  moralidade  não  pode  ser  legislada,  o
comportamento pode ser  regulado.  A lei  não pode mudar  os corações,  mas
pode restringir  os  sem coração...  a  religião  e  a  educação mudarão  as  más
atitudes internas – mas a legislação e os tribunais podem controlar os efeitos
externos".30

Não  há  razão  para  os  solteiros  que  querem  se  casar  não  comparecerem  aos

tribunais  e  aos  templos.  Nossa divergência  diz  respeito  apenas  à  conceituação  do

matrimônio, à tentativa de alguns de sacralizarem o profano e o tratamento pastoral a

ser dado às uniões pós-desquite (assunto a ser visto no próximo tópico). O que deve

ficar bem claro é que na Bíblia não existe a categoria: "amantes"; ou há a classificação

prostituição-fornicação, em sua situação característica,  ou há o casamento, para as

uniões permanentes.

CASAMENTO E PROVIDÊNCIA

Debates têm sido travados entre jovens (principalmente do sexo feminino) sobre o

como do encontro do ser amado. De um lado estão os que defendem o livre arbítrio

absoluto:  entre  cristãos  a  escolha  recai  entre  os  parceiros,  que  terão  a  bênção

automática de Deus; outros optam por um livre arbítrio condicional: nós escolhemos o

parceiro, mas buscamos a confirmação de Deus para ir em frente; se ele não aprova

este, vamos em frente na escolha de outros, até que ele demonstre ser o tal o certo.

Esses  dois  grupos,  que  têm  algo  em  comum,  se  caracterizam  por  um  maior

"dinamismo" na  busca  do  ser  amado.  Um  terceiro  grupo,  porém,  crê  em  uma

predestinação matrimonial:  ao nascermos  já temos  nosso  parceiro.  Se tivermos de

casar ele vem de qualquer maneira. É só esperar. Esse grupo se caracteriza por um

quietismo,  em uma visão  religiosa  da  "gata  borralheira  (Cinderela)" e  do  "príncipe

encantado". As tímidas em geral se encontram nesse grupo, que tem apoio na tradição

folclórica da teoria da "alma gêmea" (já ouvi o lânguido cântico do "Alma Gêmea" em

casamento misto).

Pessoalmente, cremos que, embora haja verdades parciais nas teorias esboçadas,

poderíamos defender uma providência matrimonial para os cristãos.

30  SAWARD. Michel. "Sex and Sense: Free for All", in Crusade, The Christian News Magazine, London,
March 1974, p.45.

88



UMA BÊNÇÃO CHAMADA SEXO

A tradição da  "alma gêmea" não tem base bíblica. Já tivemos notícia de grupos

espíritas onde ela é muito popular. Pressupõe um pré-criacionismo de todas as almas

(independente dos corpos), e essas, ao encarnarem, procuram a companhia das que

são gêmeas desde a eternidade. Dentro do raciocínio espírita (uma variação da teoria),

em cada encarnação essas almas poderiam ter relacionamentos diferentes, inclusive a

troca de papéis marido-mulher.

O livre arbítrio absoluto somente poderia ser empregado para os não-regenerados.

Caídos da condição de filhos para a de meras criaturas, jazendo nas mesmas trevas,

poderiam a seu bel prazer escolher seus companheiros de vida conjugal, muito perto

do comportamento das criaturas irracionais.

"Cinderela" e  "príncipe  encantado" são  belos  símbolos  da  tradição  literária

romântica do Ocidente, atualmente ainda presente em filmes, novelas e fotonovelas. A

sua "cristianização" não cremos seja muito salutar, inclusive pela perda da percepção

do real. O quietismo absoluto na espera de um príncipe que não vem pode levar a

frustrações.

O livre arbítrio "condicional" pode levar os jovens crentes a uma vida de constantes

e sucessivos namoros; a turma da "predestinação" talvez não tenha amparo nos mais

empedernidos calvinistas.

 Cremos que há uma providência de Deus para todos os homens, mas que ela se

materializa para aqueles que o reencontram, para os que readquirem a situação de

filhos,  recebedores  das  heranças  eternas.  Para  esses  o  Senhor  tem  reservado  o

melhor  em  todos  os  setores  da  vida,  que  não  significa  que  vai  constrangê-los  à

aceitação  dessas  bênçãos,  que  o  crente  vai  receber  "de  qualquer  jeito" essa

providência. Deus oferece, mas o servo tem que estender a mão para apanhá-la.

Isso porque, na questão de casamentos mistos e outros casamentos desajustados,

os crentes poderiam perguntar: "Se Deus me providenciou o melhor, por que eu entrei

nessa 'fria'?” É o problema do discernimento na opção (ângulo humano) do que seja

essa providência. Os parâmetros são dados pela Palavra, não podendo contradizê-la,

embora Deus nos confirme seus propósitos, muitas vezes, pelas circunstâncias e pela

firme convicção subjetiva. As circunstâncias apenas, contudo, podem ser ciladas do

inimigo,  e  o  subjetivo,  por  si  só,  não  é  um  dado  seguro,  pois  nosso  coração  é

enganador.
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Há uma vontade de Deus em questão. Na vida profissional Deus pode vocacionar

alguém para um dado campo de atividade, mas permitir que o mesmo, por recusa de

sua vontade, opte por outro, arcando com as conseqüências.

Na questão  da  vontade de  Deus,  muitos,  em vez de  escutá-la,  procuram falar,

projetando sua própria vontade na do Senhor, zangando-se se o Senhor não faz o que

eles querem. Outros temem a vontade de Deus. E aqui está uma demonstração da

ação de Satanás. O inimigo coloca em nosso coração a noção de que a vontade do

Senhor sempre é contrária à nossa e que Deus é um desmancha-prazeres. É uma

pretensão pecaminosa procurarmos achar que sabemos melhor do que Deus o que

nos serve. A Bíblia nos diz que a vontade de Deus é "boa, santa e agradável".

Uma questão preliminar que tem de ser levantada é a da vocação ao matrimônio.

Como já estudamos, não podemos saltar já em busca do parceiro se o Senhor nos tem

dado outra vocação. Se ele nos deu a do matrimônio, podemos, então, buscar a sua

providência, a manifestação da sua vontade, em ação. O cristão é um ser em ação, um

agente de Deus para o mundo. Ação no campo sentimental não significa um rosário de

namoros por ano, mas uma interação com o outro; o diálogo e o relacionamento, em

diversos níveis, com pessoas do outro sexo, é que nos dão um discernimento, pela

comparação e pela visão individual à luz da Palavra, para que nossa opção se adeque

à vontade do Senhor. Que nossa vontade – a minha e a dele – sejam uma, no Espírito.

"...Seja feita a tua vontade!"

O DIVÓRCIO

Estando o Brasil dentro da última meia dúzia de países do mundo que não adotam

o  divórcio,  o  debate  em  torno  dessa  instituição  reaparece,  periodicamente,  na

imprensa,  nos  encontros  jurídicos  e  nos  meios  políticos.  Projetos,  sugestões  e

pronunciamentos têm caído no vazio. A manutenção da indissolubilidade do vínculo

conjugal  é uma bandeira da Igreja Romana,  e ela tem envidado todos os esforços

nesse sentido. Encaremos o problema sob dois prismas: do mundo e da Igreja.

a) Do mundo: colocando o problema primeiramente sob o prisma jurídico, é bom

ressaltar que desde a Constituição de 1891, Igreja e Estado foram separados no

Brasil,  não  possuindo  o  País,  em  decorrência,  religião  oficial.  A  nossa

Constituição  atual,  de  1967,  consagra o  princípio  da  igualdade  perante  a  Lei,
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inclusive no tocante às crenças. O fato, contudo, é que a Igreja Romana continua

a ser religião  "oficiosa" do  País.  Em nome de uma tradição,  de uma histórica

influência  e  da  adesão  nominal  da  maioria  da  população,  ela  tem uma  certa

"presença" junto aos Poderes Públicos.  A atuação de deputados e senadores,

clérigos e leigos a ela identificados deve-se a colocação desse dispositivo em

nossas Constituições, e não apenas no Código Civil, na parte referente à Família.

Qual a diferença? A modificação de um artigo do Código é muito mais simples,

incluindo o fato de ser em votação secreta. O texto constitucional, por sua vez,

não  é  feito  para  ser  tocado  com  freqüência,  e  qualquer  alteração  exige  um

procedimento  mais  rígido e  uma  votação  em  aberto.  Aí  reside  o  nó.  Durante

muitos anos a maioria dos congressistas tem favorecido a introdução do divórcio,

mas ninguém tem a coragem de arriscar a reeleição, votando em aberto "contra a

Igreja e a Família". Havia, até poucos anos, uma Liga Eleitoral Católica, que se

encarregava de "recomendar" ou não os candidatos em sintonia com a posição da

Igreja.

Já se sugeriu, inclusive, a introdução de uma legislação semelhante à portuguesa:

os  católicos  –  casando  na  Igreja  –  não  teriam  direito  ao  divórcio;  os  de  outras

confissões e os sem confissão, sim. Com mirabolantes argumentos, a Igreja rejeitou a

proposta, talvez por desconfiar do grau de fidelidade de seus "fiéis". De resto ela não

confessa estar  impondo seu ponto de vista,  mas fala  em  "defesa da família e dos

direitos do homem". De uma maneira ou de outra, os não-católicos, religiosos ou não,

são  obrigados  a  se  submeter  a  uma  legislação  realmente  romana  em um  Estado

supostamente aconfessional.

É claro que, sendo o país reconhecidamente  "teísta, espiritualista, aconfessional",
inserido na civilização ocidental-cristã, deve defender certos valores. Uma legislação

de divórcio nunca poderia chegar aos extremos de amparar motivos torpes ou banais,

mas,  cuidadosamente,  regulamentar  o  fato  social,  mantendo  um  alvo  ético.

Reconheça-se que nossos projetos têm sido sempre cuidadosos e bem intencionados.

A situação atual  é  que não pode  persistir.  Com divórcio  ou  sem divórcio  legal,

haverá sempre o divórcio, ou seja, a separação de casais. Pesquisas provam que a Lei

não altera a incidência de separações. E sem o divórcio – com o tradicional desquite –

apenas são estimuladas as situações irregulares. O amparo legal tem crescido para a

"companheira" (antigamente  chamada  de  amante)  e  os  filhos  dessas  uniões.
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Permanece,  contudo,  a sanção moral  e social  e a impossibilidade,  mesmo para os

menos culpados, de uma nova experiência em toda a sua plenitude jurídica.

Não aceitamos o argumento de que  "o povo brasileiro não está ainda preparado

para o divórcio". Preparado como? O caso seria de preparação para o casamento. E,

se o estivesse,  o divórcio seria desnecessário.  O divórcio é um remédio jurídico. E

remédio se dá a doentes, não a sadios! É até engraçado esse tipo de argumento. O

brasileiro não está preparado para o divórcio, mas está preparado para uma série de

pilantragens, muitas delas até consideradas "normais" pela sociedade.

Juridicamente, o casamento é um contrato, e contrato é uma livre manifestação de

vontade entre partes, gerador de obrigações mútuas. Todo contrato é, em princípio,

revogável. Falta ao casamento a possibilidade de uma cláusula revogatória.

Não estranhem os leitores que, escrevendo para um público cristão, não tenhamos

começado por uma argumentação bíblica. Preferimos inserir primeiro o problema no

todo social em que vivemos. Depois, não vivemos em um país de maioria evangélica,

nem estamos  autorizados  a  reeditar  uma teocracia.  Por  fim,  não  se  pode  exigir  o

cumprimento de uma ética cristã a inconversos. Seria o mesmo que colocar o carro

adiante dos bois.

b) Na Igreja: É mais que evidente que o divórcio não estava no plano original de

Deus  para  os  casais.  Pela  limitação  da  natureza  humana  após  o  pecado,  a

Revelação do Senhor quanto à questão limitou-se a regulamentar situações que

de  fato  ocorreriam  –  e  haveriam  de  ocorrer  –  na  humanidade  antes  da

restauração  final.  É  assim  que  Moisés,  inspirado  por  Deus,  estabeleceu  a

legislação  apropriada  nos  primeiros  quatro  versículos  do  capítulo  24  de

Deuteronômio, complementada por outros textos.

Em Israel  o  divórcio  era um ato  unilateral  do  marido.  Se a  mulher  não fosse

agradável a seus olhos ou nela achasse alguma coisa indecente, haveria justificação,

após o que poderiam contrair novas núpcias. A mulher podia requerer a uma corte,

para que esta, achando justo o pedido, decretasse o divórcio. Antes da era cristã duas

escolas rabínicas discordam quanto à interpretação do texto mosaico.  A  Escola de

Shammai o entendia como referente apenas à infidelidade feminina; a Escola de Hillel,

como qualquer coisa que causasse desprazer ao marido.31

31 O Novo Dicionário da Bíblia. J.E.C.. V. H, p.1016.
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O divórcio era proibido em dois casos: quando o marido acusasse falsamente sua

esposa de infidelidade pré-marital e quando um homem seduzisse uma virgem e fosse

obrigado a casar com ela. Para esses casos, o vínculo era indissolúvel.32 Por outro

lado, encontramos uma passagem em que muitos são obrigados a se divorciar, para a

restauração espiritual da comunidade: o já citado caso de Esdras com aqueles que

tinham tomado mulheres dentre os infiéis.

No Novo Testamento o debate se faz a partir de dois versículos do Sermão da

Montanha: o 31 e o 32 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus (palavras de iniciativa do

próprio Cristo) e os primeiros versículos do capítulo 19 do mesmo Evangelho, quando

foi  provocado  pelos  fariseus.  Cristo  reafirma  propósito  divino  inicial,  reconhece  a

situação do homem fora do Éden, empresta um apoio tácito à Escola de Shammai, no

tocante à lei judaica, no tocante à justificativa por razões de ordem moral. No caso do

adultério, o marido poderia ser culpado indiretamente, por repudiá-la e colocá-la em

situação moral duvidosa.33

Tomando por base que não somos sacramentalistas,  devemos situar os textos

referentes ao divórcio no contexto geral do Evangelho. Jesus não está estabelecendo

um novo legalismo,  nem seu propósito  primordial  é a revisão da Lei  mosaica.  Sua

intenção é mostrar o erro dos fariseus quanto ao literalismo, indicando o ideal divino e

condenando a elasticidade interpretativa da Escola de Hillel. Não se deve esquecer,

também,  que  ele  falava  a  uma  cultura  e  a  uma  época,  respondendo  a  seus

interlocutores.  Deve-se  meditar  em quanto  disso  ele  tencionava  fazer  um princípio

geral para sua Igreja, em todas as épocas e lugares.

Cristo  fala  da  instituição  do divórcio  "pela  dureza de  vossos  corações",  como

característica  da  natureza  humana.  Concordamos  com  o  Prof.   R.  V.  G.  Tasker,

quando  afirma:  "E  sempre  que  prevaleça  a  dureza  dos  corações  sempre  haverá,

ambos, dentro e fora do matrimônio, 'uniões' entre homens e mulheres que, porque

não são de modo algum uniões reais, não podem ser consideradas como teria sido

32 Deuteronômio 22:13-19 e 28-29. Êxodo 22:16-17.
33  A palavra traduzida por adultério (Mt 19.9) não corresponde exatamente à idéia do original grego em

que foi escrita a passagem. A palavra para adultério, no hebraico, é zenut, correspondente a moikeía,
no grego. No texto, porém, o que temos é pomeía, que pode ser traduzido por fornicação, abominação,
idolatria, imoralidade, impureza, comportamento impróprio etc. Isso empresta uma concordância com a
lei  mosaica,  porque  adultério  levava  à  morte  por  apedrejamento  (Dt  22:22)  e  impureza (porneía)
corresponde à noção de cousa indecente  (Dt.24.1),  que dava direito  à  vida  e a nova experiência
matrimonial. Nas circunstâncias da época, descritivamente, a mulher divorciada era, freqüentemente,
conduzida a uma vida irregular (porneía), o que a ela se juntava o fazia impropriamente (porneía), e o
marido que, sem justa causa, a conduzisse a essa situação, cometia um ato imoral (porneía).
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juntadas por Deus. Nesses casos, pode ser do interesse do propósito divino que elas

sejam dissolvidas". Mais adiante,  no mesmo comentário,  arremata:  "É  difícil  então,

sentir que essa secção do Evangelho de Mateus nos dá qualquer base para supor que

Jesus esperava que sua Igreja se tornasse uma 'sociedade antidivorcista',  que não

faria  nenhuma  provisão  para  'a  dureza  dos  corações  dos  homens',  ou  deveria

suspender  de  comunhão  aqueles,  muitas  vezes  mais  vítimas  de  pecado  do  que

agentes,  cujos matrimônios tenham sido dissolvidos.  Nem temos nós razão alguma

para pensar que ele aprovaria a – de certo modo ingênua – tomada de posição feita

pelos sacramentalistas, de que qualquer casamento que começou com uma cerimônia

religiosa é isso fato uma união criada por Deus".34

Aquilo que realmente Deus uniu, dificilmente o homem separará. O que foi unido

pela vontade apenas do homem, ou pela ação satânica, poderá se separar ou até, em

certos casos, deverá se separar, para dar lugar a nova união realmente sob a vontade

de Deus.

Outra  alusão ao  problema no  Novo Testamento  é  comumente  conhecida  como

privilégio  paulino:  trata-se  do  caso  de  um  cônjuge  crente  ser  abandonado  pelo

descrente. Se isso ocorre, o cônjuge crente fica livre para casar outra vez.

Vejamos o texto, o capítulo 7 de 11 Coríntios.

Paulo está falando a uma comunidade onde havia admiração pelo ascetismo e o

celibato.  Ele  concorda  com  o  valor  do  celibato  para  os  que  tenham  esse  dom  e

vocação  (inclusive  ele),  mas  considera  o  matrimônio  normal.  Para  o  ministério  de

tempo integral, o solteiro está em melhor situação, por não ter obrigações para com a

família (vs.32, 33). O "não toque em mulher" é uma figura de linguagem, significando

ficar solteiro, e não algo depreciativo.

A chave do texto está nos versos 10 e 11, quando faz uma distinção entre os

casados e  os mais.  No primeiro  caso,  refere-se aos que se uniram no Senhor;  no

segundo,  aos casamentos  mistos.  Nestes,  razões religiosas,  econômicas,  sociais  e

legais, aconselhavam a permanência. Distinguindo-se, assim, vemos que Paulo não

entrou em contradição com Cristo. No caso dos unidos no Senhor, ordena que não se

separem. Reconhecendo, porém, as limitações dos crentes, admite que isso possa vir

a ocorrer (v.11),  mas que estes não deveriam tornar a casar,  porque em Cristo há

sempre a possibilidade de reconciliação.

34 Tyndale New Testament Commentary: The Gospel According to St. Matthew. p.179-182.94
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André  Bustanoby  (Christianity  Today,  nºs.19  e  21,  1975),  assim  interpreta  o

ensino paulino:

1. Um marido e uma mulher crentes, casados no Senhor, não deveriam se

divorciar  e  tornar  a  casar,  porque  eles  têm  em  Cristo  os  meios  para

realizarem a plenitude do matrimônio.  O divórcio sem novo casamento

seria  permitido.  Se  o  alvo  é  a  reconciliação,  fatos  (como  o  novo

casamento  de  um deles)  podem  tornar  essa  reconciliação  impossível,

liberando a outra parte.

2. Um crente e um não-crente poderiam se divorciar, quando este iniciar a

ação de divórcio. Sendo o divórcio uma dissolução real do casamento,

torna o crente livre para voltar a casar.

3. A dois descrentes é permitido o divórcio por qualquer causa, e permitido

novo casamento, porque se regem apenas pela "dureza dos corações" e

não pelo Espírito, e não casaram no Senhor.

Para a igreja hoje, teríamos as seguintes situações:

1) O não-crente se converte. É divorciado (ou desquitado), por razões

justificáveis ou não, e voltou a casar. A igreja não pode forçá-lo a

desfazer tudo, voltando à situação anterior, nem pode considerar

sua nova união como pecaminosa.

2) Se ele (ela) não voltou a casar antes de se converter, agora poderá

casar-se com uma crente, realmente no Senhor. Se a igreja agir de

modo  diverso  estará  colocando  o  divórcio  como  um  pecado

imperdoável, o que não tem base bíblica.

Em qualquer caso, a igreja não poderá deixar de batizá-Io e arrolá-Io, pois se, pela

conversão,  ele é membro  permanente  da  Igreja Invisível  (Corpo de Cristo),  não se

pode proibir que o seja da igreja visível, a congregação local, para que plenamente

manifeste o andar em novidade de vida. Afinal de contas, aquele que está em Cristo é

ou não é uma nova criatura? As coisas velhas já passaram ou não passaram? Paulo

coloca entre os que não herdarão o reino – dentre outros – adúlteros, efeminados e

sodomitas. Mas, após a conversão, essas coisas ficam para trás, pois  "...tais fostes
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alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados,

em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Senhor".35

3) O crente em união mista tem a ação de separação iniciada pelo

descrente. Não há o que se discutir, tanto em termos de membro

de igreja quanto em direito a uma nova união. 

4) Separação  de  dois  crentes.  Em  princípio  é  algo  condenável  e

pecaminoso. A comunidade deverá exercer ao máximo o ministério

da reconciliação. Se são realmente unidos no Senhor, dificilmente

chegarão  às  situações  extremas,  a  não  ser  por  imaturidade

espiritual e emocional.

Resta saber  até  que ponto  essa união  foi  realmente  no Senhor,  ou  se outros

interesses e motivos entraram em jogo no início, ou se houve consulta ao Senhor na

época  do  namoro  e  noivado.  No  caso,  houve  um  fracasso  no  empreendimento

humano. Se o Senhor perdoa o arrependido e lhe dá uma nova chance, não se poderá

exigir  uma  infalibilidade  em um setor  da vida e admitir  a  falibilidade nos outros.  O

vínculo da união é o amor, que une responsavelmente e estabelece uma intensa com

união interpessoal. Se cessa o amor, ou se este nunca existiu, o que fica? Não se deve

esquecer que o divórcio é, primeiramente, uma separação de seres, uma ruptura de

comunhão, e existe antes ou fora da separação legal.

Temos que manter uma perspectiva exata da  letra  e do  espírito do texto, e da

aplicação  da  Lei e  da  Graça  no  ministério  da  igreja.  Não  podemos  estimular  as

separações  irresponsavelmente,  mas  temos  que  tratar  cada  caso  pessoal  com  a

devida atenção para suas peculiaridades. O pecado do divórcio não pode ser tratado

de  modo  diferente  de  outros  pecados.  Dos  pecadores,  não  esperemos  virtudes

próprias dos santos. Os cristãos devem dar o exemplo de maturidade na vida conjugal

pelo Senhorio de Cristo em todas as áreas da vida, mas nem sempre fazem o bem que

querem, mas o mal que não querem. Aos quebrantados de coração anunciamos o

perdão de Deus, pois "onde abundou o pecado, superabundou a graça".36

35 I Coríntios 6.9-11.
36 Romanos 5:20.
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Influenciados, nem sempre conscientemente, pelo sacralismo católico-romano de

seu  País  e  pela  tradição  legalista  de  seus  antepassados  eclesiásticos,  as  igrejas

evangélicas do Brasil  não partiram ainda para uma nova pastoral  e para uma nova

reflexão sobre o assunto, caindo na rigidez, no irrealismo e no prejuízo ministerial.

Se, em cumprimento às leis do País, não se celebram novas uniões cerimoniais,

a  bênção particular  ou  a comunhão da igreja  são  medidas  de positiva abordagem

pastoral.  Essas  novas uniões  não contrariam as  leis  do  País,  pois  não  constituem

delito.  As  leis  reconhecem  sua  existência,  apenas  diferenciam  a  chancela  e  as

vantagens.

Vale perguntar: que estamos fazendo para orientar os jovens nas igrejas, antes

do casamento? Que ações preventivas estamos tomando?

 A todos nós que pecamos,  por  pensamentos,  palavras e ações,  por  divórcio,

mentira  ou  maledicência,  a  face  do  Senhor  deve  ser  buscada,  repetindo  com  o

salmista:

"Disse eu: compadece-te de mim, Senhor; sara minha alma, porque pequei contra

ti".37

O PROBLEMA DAS "EXCEDENTES"

No que pese o idealismo em que muitos cristãos procuram viver, muitas vezes não

se pode fugir de uma opção concreta diante de problemas reais, agudos e urgentes.

Muitas vezes a opção é dolorosa, porque não estamos acostumados a entregar ou a

pensar,  buscando apenas respostas  já prontas  e padronizadas,  alimentando nossa

preguiça mental e espiritual. A coisa se torna aguda quando o problema é novo, não

tem precedente conhecido, ou se tenta solucioná-lo com uma excelente resposta de

dois  séculos  de  idade.  Alie-se  a  isto  o  costume  de  importarmos  soluções  e  de

confundirmos normas eclesiásticas ou mores sociais com a vontade revelada de Deus.

As  situações  novas  geram  crise.  As  crises  pedem  novas  respostas.  As  novas

respostas  podem  exigir  um  alto  preço  para  a  geração  transitória.  Os  exemplos

históricos estão aí.

Uma situação nova a considerar é o novo desequilíbrio demográfico em muitas das

comunidades  evangélicas  da  América  Latina.  Igrejas,  denominações,  missões  e
37 Salmos 41:4.
97



UMA BÊNÇÃO CHAMADA SEXO

movimentos em que a presença de mulheres é esmagadora e o número de homens

bem  reduzido.  Uma  situação  bem  diferente  dos  tempos  pioneiros,  quando  as

mulheres, mais conservadoras, ficavam na Igreja de Roma, e o número de conversões

masculinas  era  maior.  Hoje,  concretamente,  por  uma gama de causas humanas  e

espirituais que exigiria acurado estudo descobrir e analisar, os evangélicos brasileiros,

mais  e  mais,  vão  seguindo  de  perto  o  padrão  social  médio:  um  cristianismo  de

mulheres, crianças e anciãos. Há muitos jovens, ativos e espirituais, mas em número

bem  menor  que  o  de  moças.  Em  uma  pirâmide  etária,  a  situação  se  agrava,

justamente,  na  idade  matrimonial:  entre  os  20  e  os  40  anos.  As  tensões  existem.

Busca-se uma resposta que seja, ao mesmo tempo, consentânea com as escrituras e

realista.  Não  pretendendo  agir  como  descobridor  da  "pedra  filosofal";  preferimos

enumerar,  com argumentos  e  contra-argumentos,  as  principais  posições  discutidas

entre teólogos e jovens, para que cada um, em oração e direção de Deus, tome sua

própria e madura decisão.

É possível que os argumentos e contra-argumentos enumerados não esgotem o

assunto, mas ajudem apenas a pensar. O importante, contudo, é uma entrega, sem

reservas,  de vida.  O Senhor responde aos que perguntam dispostos a acatar  sua

resposta.

Vejamos as posições:

ARGUMENTO CONTRA-ARGUMENTO

Posição  A:  A monogamia  é  considerada  uma
norma absoluta, a única permitida aos cristãos.
O casamento misto é uma proibição absoluta de
Deus, e o casamento entre crentes é o único a
se almejar. Em sendo assim, deve-se interpretar
a ausência de pretendentes como manifestação
da vontade de Deus, como chamado à vida de
solteira.  Deve-se  aceitar  o  fato,  fazer  uma
entrega, e buscar uma vida plena, sublimando os
desejos sexuais.

Embora a ausência de pretendente possa ser,
em muitos casos, sinal de Deus, e que muitas
moças deveriam atentar para isso, não se pode
generalizar e dizer que sempre que isso ocorra

seja a vontade de Deus. O chamado à vida de
solteira deve vir de dentro. Deus não iria achar
justo  uma  multidão  de  consagrações  tensas,
recalcadas e frustradas. A Bíblia não fala que
Deus fez as pessoas com sexo para não ser
usado,  nem  sentimentos  para  não  serem
expressados.
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Posição  B:  A  monogamia  é  absoluta.  Não

querendo Deus uma igreja de frustradas, e não
havendo rapazes crentes em número suficiente,
a  solução  é  uma  saída  tolerante  para  os
casamentos  mistos.  E  então  esperar  que  o
Senhor  mova  o  coração  dos  cônjuges
descrentes.  Enquanto  isso,  estariam  as
mulheres afetivamente satisfeitas, trazendo seus
filhos à casa de Deus.

A conversa é muito bonita, mas não consegue
apagar  os  textos  bíblicos.  Isso  não passa  de
um  "jeitinho" teológico.  Infelizmente  cada  vez

mais difundido. Não se pode, também, garantir
a  felicidade  afetiva  em tal  caso,  nem que os
filhos  crescerão  no  temor  do  Senhor.  Essa
nefasta posição deve ser combatida como da-
nosa à vida da igreja.

Posição  C:  Realmente  Deus  não  deseja  um
exército de frustradas no que Ele mesmo criou.
O casamento misto é uma das mais absolutas
proibições  da  Bíblia,  mas  a  monogamia  é  um
alvo. Em situação análoga, no passado do povo
de Deus, a poligamia foi a saída. Por que não o
seria  agora?  As  uniões  seriam  entre  pessoas
integrantes,  do corpo de Cristo.  Os  obstáculos
jurídicos  e  sociológicos  não  seriam
intransponíveis.

Juridicamente  haveria  uma  diferença  de
tratamento para as esposas, pois apenas uma
poderia ter esse status. Eclesiasticamente, só
se  fundassem  novas  congregações  que
aceitassem essa instituição.

Sociologicamente,  para  evitar  uma
confrontação,  algo  teria  que  ser  dissimulado.
Psicologicamente  muito  pouca  gente  estaria
preparada  para  esse  tipo  de  vivência.  Seria
viável  essa  "revolução"? Essa  posição  não  é
válida para nossos dias.

Posição D: O casamento misto, nem por sonho.
A  poligamia,  nem  para  pensar.  A  saída  seria
casamentos monogâmicos e crentes para todas.
Como? Mobilizando as igrejas para uma ênfase
toda especial na evangelização de rapazes, com
a colaboração e as  orações  das  moças.  Deus
pode mover corações e remover montanhas. Por
que não tentar? Seria a solução mais espiritual.

A evangelização tem que ser feita sempre  "a
toda  a  criatura",  “sem acepção  de  pessoas".
Não  se  pode,  biblicamente,  pensar  em  uma
"Cruzada  Nacional  de  Evangelização
Masculina" nem,  durante  um  apelo,  pedir  a

Deus  que  levante  o  braço  dos  rapazes  e
sustente  o  das  moças.  A  questão  está  na
motivação do evangelismo: salvos, ou maridos

em potencial?
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Capítulo I – Anexos
REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

      

      1. Aspecto Qualitativo

2. Aspecto
Quantitativo

A.Espiritual

B.Sociológico

C1.Monogamia

C2.Poligamia

C3.  Abominações
Várias

C4. Celibato

A1.Regenerados

A2.  Não-Regenera-
dos

B1.Cooperação
B2.Acomodação
B3.Competição
B4.Conflito

C4a.Casto

C4b.Não-Castos

A1a.Maduros

A1b.Imaturos

A2a.”Civilizados”

A2b.”Depravados”

C4a1.Vocacionado

C4a2.Circunstancial

C4b1.Fornicação

C4b2.Prostituição

100

SITUAÇÕES
ATUAIS DA
SEXUALID

ÉDEN:
Modelo de
Deus
Monogamia
Integrativa

QUEDA /



UMA BÊNÇÃO CHAMADA SEXO

ANEXO: OBSERVAÇÕES

Procuramos  representar  graficamente  a  situação  da  sexualidade  humana
antes e após a queda. As situações atuais estão abordadas sob dois prismas: o
qualitativo  (subdividido  em  Aspecto  Espiritual  e  Aspecto  Sociológico)  e  o
quantitativo.  O  prisma  qualitativo  diz  respeito  às  qualidades  da  pessoa  ou
pessoas envolvidas na situação.  Em seu aspecto espiritual  fazemos a divisão
básica em pessoas regeneradas (nascidas de novo, membros do corpo, cidadãs
do Reino de Deus) e pessoas não-regeneradas (fora do Corpo de Cristo, cidadãs
do  reino  das  trevas).  Duas  subdivisões  se  notam:  os  regenerados  são
apresentados como maduros ou imaturos, tendo como critério seu crescimento
espiritual ou santificação (perfeita varonilidade em Cristo); os não-regenerados
são  identificados  como  "civilizados" ou  "depravados",  para  usar  expressões
populares, como "bons meninos" ou de maldade não disfarçada. Em seu aspecto
sociológico, usamos a clássica divisão de interações ou tipos de relacionamento
interpessoal, desde uma identidade de espírito e propósitos entre as pessoas até
o  conflito  aberto,  passando  pelas  situações  intermediárias  de  aparente
concordância  (acomodação)  e  luta  "cavalheiresca" (competição).  O  Aspecto
Quantitativo usa de categorias já comentadas nos capítulos precedentes.

A idéia  é  representar  as  situações  sexuais  pela  soma  dos  três  aspectos
apresentados. Para facilitar ao leitor, colocamos um código de números e letras
antes de cada categoria. Assim: A1a + B1 + C1 significa monogamia cooperativa
com  ambos  os  cônjuges  crentes  maduros  (melhor  modelo  possível).  No
autêntico celibato (casto), por sua vez, somente se poderá usar uma soma de
dois  elementos,  já  que  inexiste  o  aspecto  sociológico  (relação  com  outra
pessoa).  Sendo  por  vocação,  pode-se  representar:  A1 +  C4a1.  Usando  essas
equações o leitor encontrará um grande número de combinações possíveis,  o
que indica a pluralidade de situações hoje existentes.  Sugestivamente, poderá
classificá-las em:

1. Ideais;
2. Aceitáveis;
3. Toleráveis;
4. Condenáveis e
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5. Abomináveis. 

Chama-se a atenção para dois  erros em que freqüentemente se incorre.  O
primeiro  é  de  não  atentar  para  todos  os  três  aspectos,  e  suas  respectivas
importâncias.  É  o que chamamos de simplismo unilateralista.  O segundo é  a
questão do peso que se dá a cada aspecto, e, no caso, quando não coincide com
o peso atribuído pelas Escrituras.

Outros  critérios  estão  intimamente  ligados  ao  sociológico,  tais  como  o
jurídico,  econômico  ou psicológico.  Ficam assim  subentendidos  na  categoria
sociológica, como abrangente.

Pode-se  verificar  o  que  acontece  se  há  uma  alteração  substancial  em
qualquer dos três aspectos estudados. A situação muda. Já não é a mesma. Daí
a  classificação  não  ter  um  sentido  estático,  mas  dinâmico,  porquanto  estão
sujeitas a modificações para melhor (ascendentes) ou para pior (descendentes),
o que denominaríamos de "mudanças positivas" e "mudanças negativas".

Para que a classificação não paire no abstrato imaterial, divorciada de tempo
e espaço, é importante exercitá-la tendo em mente uma comunidade específica
que conhecemos ou casos isolados igualmente reais. Os recursos materiais e
espirituais  disponíveis,  olhando-se  sua  licitude  ou  ilicitude,  devem-se  ter  em
conta ao se emitir um juízo de valor.
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CAPÍTULO VII

O NAMORO E O NOIVADO

O CRISTÃO E O NAMORO

De  pessoas  radicais  já  ouvimos  a  expressão:  "o  namoro  não  é  bíblico".  Não

sabemos o que essas pessoas entendem por ser bíblico, e o que, afinal, vem a ser a

Bíblia, e sua concepção do homem. A Bíblia não é uma enciclopédia de prescrições

para cada detalhe da vida do homem. Se seu alvo é a transmissão de toda a verdade

de Deus para a salvação e edificação de seu povo, ela não pretende ser um manual de

todas  as  coisas,  ao  nível  do  humano.  Se  namoro  não  é  bíblico,  andar  de  avião,

escovar  os  dentes  e  vestir  paletó  também  não  o  são.  Ou  seja,  a  Bíblia  nos  dá

princípios considerados por Deus relevantes, mas ao homem foi dado o encargo de

povoar e sujeitar a terra, por nome nos animais e acidentes geográficos, inventar e

descobrir  coisas e marchar  na História em uma pluralidade de culturas e sistemas.

Primícia da criação, não lhe destinou Deus uma vida de autômato. O que está em foco

é o relacionamento humano em seus diversos níveis. Desde que não vá de encontro a

expressa  proibição  bíblica,  esse  comportamento  será  válido,  em lícito  fim  e  lícitos

meios.

O namoro,  conforme se  entende  em nossa  cultura,  é  um relacionamento  entre

pessoas  de  sexos diferentes,  em manifestação de amor,  afeto  e responsabilidade,

visando um melhor conhecimento mútuo e ajustamento de suas personalidades, com o

propósito  último  de  união  matrimonial.  Bem vivido,  será  de  grande  importância  na

escolha do cônjuge. Considerações podem, então, ser feitas sobre seus fins e seus

meios.

1. DEUS DEVE SER CONSULTADO

Não  há  lugar  aqui  para  leviandades.  O  cristão  não  pode  ser  um  "namorador"

irresponsável, instável, manipulador de sentimentos, namorando como e quando lhe

venha na vontade. Isso porque o namoro não pode ser um fim em si mesmo, nem uma

forma abrandada de fornicação ou prostituição. O cristão, em tudo, tem que orar com

autenticidade o Pai Nosso: ".. .seja feita a tua vontade...". Pela maneira como o mundo

nos influencia, pode parecer uma grande idiotice perguntar a Deus se devo ou não
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namorar, e se aprova ou não o namoro com determinada pessoa. Mas a Bíblia é de

opinião diferente: o cristão deve fazer a vontade de Deus.

2. AS MOTIVAÇÕES DEVEM SER CORRETAS

Muita gente reclama de casamentos infelizes. Mas quais as motivações que tiveram

quando namorados? A família do outro possui muito dinheiro? O casamento seria uma

forma de ascensão social e econômica? O outro é muito inteligente ou muito bonito?

Ela é muito sensual? Casando posso me ver livre de meus pais?

O cristão tem que admitir que o matrimônio será a conseqüência última do namoro.

Ele deve começar a coisa com essas intenções. Durante esse período, a ausência ou

presença de afinidades, a integração ou o conflito, a confirmação ou não da vontade

de Deus, determinarão se o relacionamento deverá ou não ser levado até o fim. Como

experiência  humana,  Deus  usa  o  namoro  para  transmitir  lições  a  seus  servos.  O

namoro não é um fim em si mesmo, mas tem um valor em si, pelo enriquecimento,

pelo  intercâmbio  mútuo  das  personalidades,  pelo  que  aprendemos.  Se  estamos

debaixo da mão de Deus e a experiência não dá certo, nada de desespero, nada de

"fossa", mas agradeçamos a ele pela bênção.

Há pessoas que se precipitam.  "Tem que ser ele (ou ela)!  Tem que dar certo!"

Forçam a barra. Diante do fracasso, desesperam. Falta de maturidade, sobriedade e

espírito esportivo. Algo a observar é: se após o "amor" seguir-se o ódio ou o desprezo,

esse "amor" nunca existiu.

É forçoso reconhecer a muita leviandade existente no meio evangélico, no tocante

ao problema, não somente por parte dos jovens, mas de pais, parentes e pessoas da

igreja,  com  sua  criminosa  e  pecaminosa  atitude  de  interferência,  estimulando  ou

desestimulando  namoros,  pelo  mero  prazer  de  se  imiscuir  na  vida  alheia.  Muitas

pessoas frustradas se realizam nesse afã. Condenemos, igualmente, os pais que não

colocam as motivações e padrões corretos na mente dos filhos. Pais que usurpam o

lugar de Deus com seus preconceitos de renda, de condição social,  de raça ou de

estética. Um conselho sábio e bíblico pode ser dado na hora certa; mas é ao jovem, na

sua liberdade, e com Deus, que cabe a iniciativa e a escolha.

O jovem, por sua vez, não deve usar o namoro como forma de afirmação diante da

comunidade ou de seu grupo, nem deve ceder às pressões destes, "namorando só por

namorar".
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3. OS MEIOS DEVEM SER LÍCITOS

Aqui nos referimos aos meios para começar e aos meios de relacionamento. Uma

genuína,  livre  e  autêntica  atração  deve  mover  os  namorados  para  o  diálogo  e  o

compromisso.  No  mundo  pensa-se  em  "conquistar" o  outro,  apelando  para

expedientes materiais. Em Cristo, confia-se em uma atração de qualidades afins. Para

o cristão, nada de "apelações", máscaras (mostrar uma coisa que não é) e coisas do

gênero.  São as qualidades,  as afinidades e a autenticidade que podem manter  um

relacionamento profundo e duradouro. Não se pode fingir em tudo e em todo o tempo.

Um dia  a  verdade  se  revela  e  a  "doce  e  meiga criatura" aparece  em toda  a  sua

agressividade e gênio irascível. A decepção é, então, muito maior.

Chega de "conquistas", de carregar troféus e de agarrar seu homem. O cristão é ou

não é diferente? Se não é, e quer parecer que é, Deus não tarda em seu julgamento.

Muitos jovens ficam "presos" a outro por dependência emocional, carência afetiva

ou necessidade de satisfação libidinosa. O outro, sabendo disso, manobra-os a seu bel

prazer, como se fossem escravos. O restinho de ética desaparece, e toda a maldade

aflora.  Aos  que  assim  procedem,  a  condenação  de  Deus  a  seu  erro,  até  que  se

arrependam  e  mudem de  atitude.  Aos  que  estão  escravizados  a  tais  situações,  o

desafio para uma fé libertadora. O rompimento da situação resulta em recompensa.

O namoro pode ser uma experiência humana agradável, que traz satisfação se o

amor de Deus está no centro;  e o amor  que Deus dá se manifesta entre  eles em

altruísmo  e  na  busca  do  bem  do  outro.  Se  buscamos  apenas  o  bem  próprio,  a

satisfação de nossas necessidades, não amamos, a não ser a nós próprios

4. O SEXO TEM SEU LUGAR

O sexo joga um importante papel no namoro, porque é pelo namoro que queremos

chegar ao casamento, onde uma realização plena se dará nesse setor. O namoro é

feito  entre  um  rapaz  e  uma  moça,  entre  pessoas  de  sexos  diferentes.  O  sexo  é

responsável pelas características diferenciadoras. José é José e Maria é Maria e não

José, porque um é rapaz e a outra é moça; um é homem e outro é mulher. É por isso

que se  atraem,  se  necessitam  e  se  complementam.  É  nessa  dimensão  ampla  da
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sexualidade que, sadia e cristãmente,  não se separa o sexo do amor, do afeto,  do

sentimento, enfim.

Assim,  também,  não  se  pode  esquecer  que  namoro  é  namoro  e  casamento  é

casamento, que as características são diversas e distinto o proceder, que cada coisa

tem seu tempo.  Do início  do  namoro  até  a  realização  do casamento  a  integração

sexual  vai  se  fazendo  paulatinamente,  à  medida  que crescem os sentimentos  e  a

responsabilidade  é  forma  de  amar.  Precauções  devem  ser  tomadas  –  sem

extremismos – para que o mero instinto não seja dominante, mas seja integrado ao

todo que nos faz dignos de sermos chamados de seres humanos. O carinho é lícito

como expressão de sentimento, mas sem chegar ao ponto de se identificar com os

estímulos preparatórios à conjunção carnal.

5. NAMORO E COMPANHEIRISMO

A  sociedade  brasileira  não  tem  dado  condições  para  o  surgimento  e

desenvolvimento  de  tipos  de  amizade  sadia  entre  pessoas  de  sexos  diferentes.

Polarizam-se os sexos, como se ao menor contato desse choque se provocasse um

curto-circuito.  Nas  pequenas  comunidades  a  coisa  é  pior,  não  se  aceita  o

relacionamento entre rapazes e moças se não estiverem namorando. Não entra na

cabeça  de  ninguém  a  hipótese  contrária.  "Eles  têm  que  estar  namorando!",  é  a

sentença.  E com isso perde-se  muito.  O contato  entre  pessoas de  sexos distintos

nunca  fica  em  uma  normalidade  descontraída,  despreocupada,  espontânea,

descomprometida. Não se pode aprender a aprender com outro. Não se pode ter uma

visão mais ampla para, em seu tempo, se ter uma escolha mais refletida.

A vida nas grandes cidades, a educação integrada, primeiro nas Universidades e

depois nas escolas secundárias, parece estar mudando, progressiva e lentamente, os

padrões de relacionamento.  Mas não da maneira desejável.  As  "amizades" sempre

aparecem com segundas intenções de, pelo menos, uma das partes. Ou se avança, ou

se  recua  em guarda,  evitando  qualquer  expressão  de  afeto  fraternal  ou,  senão,  a

"amizade" se desfaz porque não tinha uma finalidade em si.

O namoro, por sua vez, tem uma forma possessiva, exclusivista e ciumenta: "esse

é o  meu namorado",  "essa é  a  minha  garota",  "ninguém encoste",  "ninguém puxe

conversa", "saiam de junto"... Ter um namorado equivale, na maioria das vezes, a um

rompimento  com  velhas  ou  novas  amizades,  até  com  pessoas  do  mesmo  sexo.
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Qualquer amizade é vista como um ato de traição a essa exclusividade, a esse sentido

de propriedade.

Essa característica de nossa cultura somente perpetua imaturidade, e pode ser por

demais danosa para o desenvolvimento de um autêntico espírito de comunhão cristã, a

nível de comunidade.

6. OS PAIS E O NAMORO

Os pais devem pensar duas vezes antes de qualquer interferência no namoro dos

filhos. A instigação, proibição ou sugestão devem, sempre que possível, ser evitadas.

O papel dos pais é a preparação, o ensino e a orientação dos filhos, em um processo

educativo  de  fixação  de  valores  e  capacidade  de  discernimento.  O  problema  da

proibição é muito sério. Por que essa atitude? Se o candidato a seu filho for um ímpio,

um infiel, de más qualidades morais e espirituais, está bem. Mas se as razões forem

outras, bem mesquinhas e egoístas? Se o candidato tem bons princípios, o dever é

atraí-lo para o seio da família, integrando-o e assim podendo conhecê-lo melhor.

Antes de tomar uma atitude, devem pensar:

a) Essa seria a vontade de Deus?

b) Como agiria se estivesse no lugar dele (dela)?

É bom lembrar que seu filho (ou filha) não é mais uma criança, não ficará com

vocês a vida toda, mas terá que construir sua própria vida; que, se fracassar, a culpa

em parte deve ser de vocês, que falharam na educação adequada; e que ele (ou ela)

não é de plástico,  mas tem as mesmas reações que vocês tinham, e que por isso

mesmo existe hoje.

* * * * * * * * *

Em um tempo de urbanização, socialização e "aldeia global", temos de desenvolver

uma pluralidade de relações humanas. Solitários na multidão, precisamos de amigos e

de um lar. Em conflito com nossa família,  desejamos construir – um dia – a nossa

própria.  Carentes  de afeto  e atenção,  buscamos um companheiro.  O namoro – no

Senhor  –  pode  ser  esse  tipo  de  relação  humana,  amizade,  companheirismo,
107



UMA BÊNÇÃO CHAMADA SEXO

solidariedade, cura de solidão. Se saímos aprovados, partimos para a formação de um

novo lar. Em caso contrário, valeu a experiência, as lições, os bons momentos.

O NOIVADO E O CRISTÃO

Em nossos  dias,  muitas  vezes,  leva-se  muito  seriamente  os  namoros  e  pouco

seriamente os noivados. Há pessoas que já foram noivas por várias vezes. Precipitam-

se  os  noivados  para  agradar  as  famílias,  para  se  ter  liberdade  de  sair  sem

acompanhantes etc., e por motivos quaisquer se desfazem.

O noivado é encontrado na Bíblia como algo muito sério, como parte do próprio

casamento. Era como se o casamento tivesse dois momentos: o noivado e as bodas.

A noiva e o noivo eram chamados de "mulher" e "marido", havia um pacto envolvendo

as partes e as famílias, trocavam-se presentes, comunicava-se à sociedade. As bodas

significavam apenas a entrega final pela família, o sair da casa paterna, a posse física.1

Violentar sexualmente uma mulher esposada (noiva) era algo quase tão grave quanto

um adultério.

"...Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem achou-se

ter concebido do Espírito  Santo.  Então José,  seu marido,  como era justo,  e a não

querendo  infamar,  intentou  deixá-la  secretamente”.2 Muitos  de  nós  estamos

familiarizados com esse texto,  referente  ao nascimento  de Jesus,  mas não para o

significado  do  noivado aí  expresso.  Maria  é  "esposada",  José  é  chamado  de  "seu

marido". Muitos não compreendem o porquê da ausência de relações sexuais entre

Maria e José por desconhecimento das características do noivado.

A lição para os nossos dias é uma volta ao sentido pactual do noivado. Os jovens

devem noivar quando estejam decididos ao matrimônio, se possível com data prevista,

dedicando esse tempo à ultimação dos detalhes, à compra dos móveis e utensílios e a

uma real  preparação  para  o  enlace.  Pensadores  há  que dão  mais  importância  ao

noivado – teologicamente do que às bodas. O pacto matrimonial estaria no noivado,

nas bodas apenas se daria a posse. Em termos de Direito de Propriedade,  estaria

delineada a diferença entre propriedade e posse, a partir, por exemplo, da lavratura de

uma escritura de promessa de compra e venda.

1 Gênesis 29.21; Deuteronômio 23.24; Joel 1.8 2.
2  Mateus 1.18-19
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Em muitos  povos o  noivado era regulamentado  por  lei,  com solene documento

escrito,  com  cláusulas  de  rescisão  etc.  Foi  isso  que  aconteceu  na  legislação  civil

brasileira do século passado.

Agora,  em  termos  práticos,  se  por  um  lado  deve-se  ter  mais  segurança  dos

sentimentos e interesses para  se noivar,  não se deve deixar de desmanchá-Io por

questão de pressão social, tradição,  "para não fazer feio" ou  "por ter estabilidade na

casa", "já roubei muitos anos da vida dela"... É melhor desmanchar o vínculo do que

casar  com  uma  prévia  possibilidade  maior  de  insucesso.  É  melhor  uma  crise

passageira do que uma crise permanente.

E A SEXUALIDADE NO NOIVADO? É LÍCITO UM "ADIANTAMENTO"?

Na verdade, a expressão afetiva do noivado supõe-se ser mais calorosa do que no

namoro.  Caminha-se  progressivamente  para  a  união  completa,  ajustam-se  as

personalidades. Não para a conjunção carnal, mas para um lugar lícito da expressão

afetiva específica, o noivado é amparado teologicamente, em virtude da seriedade do

pacto.  Se  há  grandes  tensões  sexuais,  em  razão  principalmente  de  noivados

prolongados,  devem-se  ver  as  razões  desse  prolongamento.  Geralmente  é  a

necessidade  de  se  fazer  frente  às  exigências  familiares  e  sociais  de  compra  de

quinquilharias, móveis  "decentes" e um sem número de aparelhos eletrodomésticos,

além dos gastos com uma cerimônia dentro do esquema tradicional. A classe média é

a que sofre mais. A classe alta tem dinheiro ou ganha tudo de presente. A classe baixa

não tem tantas  aspirações.  A classe média  tem de ter  a aparência de rico  com o

dinheiro de pobre.  Essas motivações devem cair  por terra.  Os noivos devem ver a

coisa biblicamente e partir para uma simplificação. Não é justo manter a tensão sexual

ou se partir para uma solução arriscada por causa dos homens. Simplifiquem e casem

mais cedo.

A "antecipação" seria, estrito senso, a consumação matrimonial. A licitude está na

pós-bodas.  Além do  mais,  entram em jogo certos  riscos e  problemas  de  natureza

psicológica, social, jurídica e moral.

109



UMA BÊNÇÃO CHAMADA SEXO

ENFRENTANDO AS CRISES

1. “...  Quando finalmente encontra  um namorado crente,  ela espera que aquele

seja  o  caso  definitivo,  resposta  de  suas  orações  etc.  Daí  ela  se  apega  muito

fortemente,  envolve-se facilmente.  Se der  certo,  está tudo legal,  mas se o namoro

acaba, ela entra em crise espiritual e emocional muito severa. Tende a se questionar

por que Deus permitiu,  se ela vinha orando,  esperando etc.  Ela sofre  por não ser

correspondida etc." (De uma carta).

Há muita confusão na mente de jovens entre a orientação bíblica e a orientação

romântica ensinada nos veículos de comunicação social. A imaturidade emocional e a

imaturidade espiritual  andam sempre  juntas.  Há um conceito  de  um Deus  "a  meu

serviço"  e não uma entrega  de  serviço  de  mim  para  Deus.  Muitas  moças  crentes

apelam para Deus de modo semelhante ao de suas colegas católico-romanas para

Santo Antônio. Deseja-se uma vida sem crises, um cristianismo de  "estou feliz, mui

feliz, sempre". A criança quer tudo, tudo agora, e tudo como ela deseja. As crianças

espirituais também. O imaturo não consegue esperar, é um impaciente, teme a crise,

entra em pânico ou em "fossa" com facilidade, não louva em libertação, não se entrega

sem reservas,  não possui  domínio sobre as emoções,  não consegue se libertar  do

passado. Somos ensinados que "todas as coisas contribuem juntamente para o bem

daqueles que amam a Deus". Imagine só,  todas as coisas. Para quê? Por que nos

predestinou para sermos "conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o

primogênito entre muitos irmãos”;3 para que a imagem do Senhor seja forjada em nós.

As pessoas que entram em pânico porque perderam um casamento são aquelas que

se perderiam no casamento. A maturidade deve ser um alvo para os cristãos. Cristo é

o modelo dessa maturidade. Somente ele pode ser adorado. Na crise, o  "outro" era

nosso ídolo.

2.  "Conversando  com pessoas  recém-casadas,  cheguei  a  algumas  conclusões:

alguns moços (rapazes e, mais especificamente, moças) casam sem uma visão real

das  implicações  e  responsabilidades  do  casamento.  Existe  uma  imagem  muito

romântica em torno do casamento, e também um fator que interfere é a necessidade
3 Romanos 8.28-29.
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de complementação sexual. Passada a "lua-de-mel”, caem os dois na realidade nua e

crua, e as responsabilidades, assim como as expectativas frustradas, se tornam um

fardo para o casal. Creio que o que ocorre, além de imaturidade emocional da moça

(não conseguiu se desligar da proteção e cuidado dos pais, por exemplo), é um fator

espiritual e emocional: falta a ela, e também, às vezes, ao homem, a capacidade de

pensar  mais no outro  do que em si  mesmo. Quero dizer que eles partiram para o

casamento em busca de algo sensacional.  algo que os levasse a um "céu";  então,

estão cada qual procurando realização pessoal, buscando mais o seu próprio prazer

do  que  o  do  parceiro  ou  ainda  esquecendo  de  encarar  o  aspecto  espiritual:  ter

objetivos de servir ao Senhor e não viver em torno de si mesmos, dos seus próprios

interesses”. (De uma carta).

Os termos dessa carta falam por si só, dispensam comentários. Transcrevemo-los

como  advertência  aos  leitores.  Como  este  trabalho  não  se  propõe  a  estudar  os

problemas  conjugais,  recomendamos  um  excelente  livro  para  os  interessados:

Edificando um Lar Cristão.4

3. “O que é que você acha de namorados que brigam muito?” 

O namoro implica afinidades, atitudes, gostos, preferências e valores que devem

ser  compartilhados.  Quanto  menos  se  tem  em  comum,  maior  a  possibilidade  de

conflitos.  Por  sua  vez,  o  ajustamento  de  personalidades,  mesmo  de  gostos

semelhantes, gera tensão. Todos nós temos um passado que pesa em nossas atitudes

do presente. A briga não é um mal em si. Ficamos desconfiados de um casal que não

briga. Por baixo da aparente paz podem estar as frustrações, as queixas, ou um vulcão

que  um  dia  entrará  em  erupção.  É  bom  passarem  tudo  a  pratos  limpos,  serem

sinceros,  autênticos,  transparentes.  Se  não  dá,  não  dá.  Brigar  é  uma  arte  a  ser

cultivada,  sabendo  como  fazer  e  como  superar,  com discernimento  espiritual,  não

procurando impor nossos pontos de vista, mas saber qual é o ponto de vista de Deus.

4. "Meu pai é um machão, não sei como agir de modo diferente com minha namorada.

Tenho medo de parecer mole, e ela querer montar”.

4 BRANDT. H. e DOWOY. H. Edificando Um Lar Cristão. São Paulo. Editora Mundo Cristão, 1972.
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Esse é um problema em nossa cultura. A coisa está colocada em extremos, mas é

assim, infelizmente, que elas estão: ou se é "machão", podendo levar a moça a sofrer,

ou se quer agir de modo diferente e ela reage, querendo tomar as rédeas, ou cair na

tentação de querer  abusar  da bondade do jovem cristão.  O relacionamento  cristão

deve ser feito em cooperação e amor, nunca em dominação ou luta pelo poder. Deve,

contudo, ficar claro que o homem é o cabeça. Conversem sobre o assunto, estudem

as passagens bíblicas concernentes e estejam vigilantes às ciladas do maligno e do

ambiente.5

 

5. "O problema é o passado dela (dele)!"

Encontramos essas preocupações com os que namoram pessoas que tiveram uma

vida de imoralidade no passado, com rapazes ex-boêmios, com moças que têm um

filho  ou  apenas  perderam  a  virgindade,  e  até  com  viúvos.  Até  certo  ponto  a

preocupação é lícita, pois temos que ver se houve ou não uma genuína conversão,

uma mudança de vida; mas, a partir daí, temos que seguir a atitude do Senhor: perdão

e esquecimento, "as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo".6 É assim

se  estamos  em  Cristo,  para  com  Deus  e  para  com  o  próximo.  Não  deixe  que  o

passado estrague a felicidade do presente e do futuro.

* * * * * * * * *

Há muito mais facetas e problemas. Cada namoro, ou noivado, é uma experiência

peculiar, embora possuindo elementos comuns a outros. Não é preciso um "manual"
orientador para cada caso: a Palavra e o Espírito são suficientes para os que estão nas

mãos de Deus.

Podem dar-se as mãos e – parafraseando o hino "segurar nas mãos do Senhor",
pois delas vem o sustento.

Caminhemos!

5 Gênesis 2.18. Gênesis 3.16b. I Coríntios 11.3. Efésios 5.22-24 6.
6 II Coríntios 5.17.
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CAPÍTULO VIII

NEM SEMPRE EROTISMO

Uma visão correta das múltiplas manifestações individuais e sociais do sexo e do

corpo faz-se necessária como esclarecimento e discernimento para a conduta cristã.

Sexualidade,  no  sentido  amplo,  amor  erótico,  erotismo,  afeto,  amor  e estética,  são

conceitos  e  dimensões  cuja  diferenciação  é  de  suma  importância  na  vida  e  no

relacionamento do ser humano. Problemas práticos e categorias mais teóricas serão

alternadas no presente capítulo, visando um alcance integrativo em uma maneira cristã

de ver as coisas.

MASTURBAÇÃO

Um dos mais agudos problemas de consciência que encontramos entre os jovens –

principalmente do sexo masculino – é a masturbação,  ou auto-erotismo. A tradição

religiosa  –  baseada  em  uma  errônea  interpretação  do  episódio  de  Onã  (coitus

interruptus)  –  tem  colocado  essa  prática  entre  os  mais  terríveis  pecados.  Autores

contemporâneos  a  têm  classificado  de  "miséria" ou  identificado  com  "o  corpo  do

pecado da carne" de que fala o apóstolo.1 Em decorrência da ausência de preceito

bíblico proibitivo ou classificação como pecado, os estudiosos cristãos de nossos dias

sentem-se em liberdade de lançar mão das modernas descobertas científicas, para o

seu devido esclarecimento.

Durante  a  infância,  a  masturbação  aparece  como  uma  forma  de  descoberta

progressiva do próprio corpo e como fase natural na evolução da sexualidade, e, como

tal, não deve ser vista com assombro, mas como fenômeno normal.

Embora a prática seja encontrada na idade adulta, como forma de compensação

para a ausência de relações sexuais, ou de satisfação de indivíduos tímidos, solitários

ou egoístas, é na adolescência que ela atinge sua maior incidência. Nessa fase entra,

de  maneira  quase  explosiva,  em  funcionamento  pleno  uma  série  de  órgãos

caracterizadores da sexualidade.

1 LAWES, Frank e OLFORD, Stephen. A Santidade do Sexo. São Paulo, Fiel, 1974, cap.2.
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Não  deixando  de  condenar  os  excessos,  que  em  todas  as  práticas  pode  ser

danoso, o Dr. Sha Kokken assim se expressa:

“O auto-erotismo moderado, em ambos os sexos, é um meio de satisfação ou
relaxamento da tensão psicológica, e traz paz à mente ou mesmo aumenta a
eficiência do trabalho".

“Dependendo de como é usado, o auto-erotismo pode ser uma saudável válvula
de escape para mulheres e homens solteiros. É um benefício para a sociedade
se usado apropriadamente para extravasar o desejo sexual que, de outra forma,
levaria às relações sexuais violentas e doentias".2 

Esse próprio autor reconhece que a prática em um sentido é antinatural, porque

não  resulta  na  união  real  com  uma  pessoa  do  outro  sexo.  Mas  essa  união  é

regulamentada social e teologicamente, não podendo ser efetivada ao mero capricho

instintivo – como entre os irracionais – e não sendo desejável uma violenta repressão,

o auto-erotismo funciona como uma compensação transitória, até que o alter-erotismo

possa ser devidamente vivido.

Um  dos  teólogos  que  se  dedicou  ao  estudo  do  assunto,  o  inglês  Leslie  D.

Weatherhead, concorda com os dados científicos, não considerando a prática como

condenável em si, mas que pode levar a um tipo de pecado: os desejos impuros, dado

o fato de que o que se masturba recorre,  freqüentemente,  ao auxílio de devaneios

eróticos intencionais. Para tanto, sugere que, em vez de se encetar uma "batalha" de

autodisciplina,  vinculada a uma excessiva consciência de culpa,  deve-se pensar na

graça de Deus, agradecendo pelo que de mal ele não permitiu que se praticasse nas

várias  esferas  do  comportamento  (pensar  na  vitória  cristã,  antes  que  em derrotas

particulares) e deixar-se entregue, todo o ser, nas mãos do Senhor.3

 No ângulo  prático,  o  excesso de  auto-erotismo  vem sempre  acompanhado  de

ociosidade  e  vida solitária.  A  ocupação  salutar  da  vida pelo  trabalho,  recreação  e

atividades desportivas,  assim como a busca da vida em comunidade,  são terapias

eficazes. Em vez de se reprimir uma energia, de se "lutar" contra os instintos, procure-

se usá-los criativamente.

2  KOKKEN. Sha. Seja Feliz na Vida Sexual. Rio. Civilização Brasileira, 193, p.180.
3  WEATHERHEAD, Leslie.  The Mastery of  Sexo London,  Student Christian Movement Press.  1933,

cap.VIII.
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O SONO E O SEXO

Ao contrário da masturbação, a atividade sexual durante o sono deve ser passível

de discussão no que concerne à culpa e ao pecado,  dada a sua ampla aceitação,

como naturalidade, entre teólogos e cientistas.

No jovem de sexo masculino os sonhos eróticos são freqüentes, acompanhados, as

mais das vezes, de uma emissão involuntária, conhecida como polução noturna, e tem

como valor primordial  a descarga do estoque supérfluo de sêmen.  Outras vezes, é

uma resposta a um estímulo recebido durante o dia, inclusive o de forma visual.

Do  ponto  de  vista  fisiológico,  um  jovem  pode  ter  polução  cada  duas  ou  três

semanas e, algumas vezes, mais freqüentemente.

Comumente não se tem instruído os jovens a esse respeito, resultando em estado

mental  confuso  ou insônia.  Outros  têm apelado  para  a  masturbação  para  evitar  a

ejaculação noturna, com vergonha do embaraço que pode ser causado pela presença

de "manchas" nos lençóis e roupas.

Segundo o relatório  Kinsey,  90% das moças sonham com o sexo oposto.  "Das

90%,  um terço  sonha  com a  relação  sexual,  outro  terço  com a  carícia,  e  o  terço

restante tem sonhos de amor que não implicam o menor contato com o sexo oposto".4

Esses sonhos  são  em menor  quantidade  que  os  dos  rapazes,  e  muito  poucas

vezes levam ao orgasmo. As causas também são diferentes, pois dependem em muito

de efetivos estímulos recebidos anteriormente.

Como manifestações normais da sexualidade, os sonhos noturnos, antes que algo

condenável, são uma excelente ajuda para a castidade.

EROS E EROTISMO

  Por um lado temos o conceito de sexualidade em um sentido amplo, abarcando as

características  físicas  e  psíquicas  resultantes  da  preponderância  no  organismo  do

indivíduo de hormônios masculinos ou femininos. Neste sentido amplo, considera-se o

ser humano como um ser eminentemente sexual,  e sexual toda interação social.  A

sexualidade aqui tem uma dimensão neutra, como condição básica do ser.

4 KOKKEN, Sha. Ibidem, p.186.
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 Diferencia-se,  portanto,  sexualidade  de  sensualidade,  que  é  um  sinônimo  de

lascívia,  volúpia,  lubricidade,  sexocentrismo  e  amoralismo.  O  ser  sexual  é  uma

condição humana; o ser sensual é uma condição de pecado.

Libido é definida como  “nome dado em Psicanálise à energia através da qual o

instinto sexual se expressa; instinto sexual, energia psíquica que tende à perpetuação

da vida”. Todos possuímos libido. Todos somos portadores dessa energia, que pode

ser  usada,  reprimida  ou  sublimada.  O  conceito  negativo  correspondente  é  o  de

libidinagem, como uso desenfreado e amoral da libido.

 Como se vê, há conceitos positivos e negativos. Há o dado natural, neutro, e há o

seu mau uso ou excesso. Não se deve confundir alhos com bugalhos, e combater o

dado natural por confundi-lo com seu mau uso. Em assim sendo, não cabe ao cristão

ter uma visão depreciativa dos aspectos somáticos de sua personalidade.

A esse respeito escreve José Grau:  "Muito diferente, infelizmente, é o que muitos

crentes pretendem opor ao erotismo crescente de nossos dias: silenciar o que no amor

humano  é  legitimamente  erótico".5 O  autor  questiona  se  o  fato  de  termos  hoje  o

erotismo não se deve ao fato de não termos querido ter o eros no passado.

 Para ele, o erótico é uma parte integrante das relações afetivas entre o homem e a

mulher.  "Eros  não  é  o  sexo  em  geral,  indiscriminado:  não  é  sensualidade

despersonalizada. É, contudo, a expressão amante e corpórea do afeto de um para o

outro...  O  sentimento  erótico  na  Bíblia  manifesta  todo  o  deleite  que  o  ser  amado

desperta  no  amante,  precisamente  por  ser  quem  é:  o  ser  amado,  concreto  e

determinado".6

Isso  nos  leva a  pensar  no  sentimento,  no  amor,  no  tocante  ao  relacionamento

homem-mulher. O Novo Testamento usa o termo agape, significando a entrega de si

mesmo ao outro,  independentemente da qualidade do outro.  É a expressão usada

para explicar o amor de Deus pelos homens na entrega do Filho, e o amor que quer

derramar  entre  os  homens,  pela  ação  do  Espírito  no  coração  dos  convertidos.  O

platonismo  no  meio  cristão  tem  procurado  separar  eros de  agape,  depreciando  o

primeiro e exaltando o segundo. Não é esse o ensino da literatura bíblica sapiencial

(Cantares, Provérbios, Eclesiastes), onde não há lugar para os excessos e perversões,

assim como para um certo tipo de ascetismo, que Grau chama de "subcristão". Suas

palavras são taxativas: "Como cristãos bíblicos não podemos separar Eros de Agape,

5 GRAU, José. El Amor Erótico. Buenos Aires, Certeza, p.5.
6 Idem, Ibidem. p. 5.
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nem podemos opor Agape a Eros.  Ambos se complementam e constituem os dois

elementos básicos, indissolúveis, do amor entre um homem e uma mulher".7

Não somos  sensuais,  libidinosos  e  seguidores  da  onda de erotismo,  mas,  pela

graça de Deus e por sua vontade,  somos portadores de uma sexualidade,  de uma

libido e de um eros que integram nossa dimensão de humanos, se fazem presente no

nosso relacionamento, no nosso sentimento, no nosso amor.

CORPO E AFETIVIDADE

O afeto é um elo significativo de sentimento que une as pessoas. A convivência, as

afinidades, os interesses comuns alimentam essa afetividade, que se manifesta em um

querer  bem,  em  estimar,  em  se  interessar  pelo  ser  do  próximo  no  cuidado,  na

preocupação, na doação.

A afetividade se faz presente nas relações familiares: marido-mulher, irmão-irmãos,

pai-filho,  filho-pai.  Está  igualmente  presente  no  relacionamento  entre  amigos,

companheiros de uma mesma associação e, de forma especial, no namoro, noivado e

matrimônio.  Quando falamos em vida afetiva temos de ter essa visão maior,  e não

somente no encontro com o companheiro, com o parceiro amoroso.

A afetividade deve presidir as relações humanas. Toda pessoa normal necessita de

dar  e  receber  afeto,  de  uma  interação  afetiva.  A  vida  na  sociedade  industrial  das

grandes cidades, com seu relacionamento secundário, impessoal, instrumental, tende

a aumentar a carência de afeto. Há uma luta pela sobrevivência, uma disposição de

competir  com o outro,  em ver nele  um concorrente  ou um inimigo.  As pessoas se

trancam. Não dão, nem recebem, mas no fundo a carência de relacionamento afetivo

se agrava. Muitas fugas ou tentativas de solução são encetadas, inclusive pelo sexo,

mas  –  paradoxo  dos  paradoxos  –  sexo  sem  afeto.  No  fim  a  frustração  maior,  a

carência maior. A própria família tem diminuído em termos de afetividade, com danos

ainda maiores, pois é exatamente aí que ela deveria ser maior, fundamental, desde a

infância. A afetividade e a saúde mental se relacionam. O afeto e a maturidade andam

juntos.

As paixões violentas, as "prisões de sentimento" entre pessoas de valor duvidoso

("por que ela não deixa aquele sujeito, que não vale nada?"), devem ser entendidas

7 Idem. Ibidem, p.9.
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dentro dessa situação geral. As pessoas estão carentes de afeto e se ligam, às vezes

de modo até anormal,  com aquela que preenche um pouco dessa necessidade. Há

uma  sobrecarga  no  relacionamento  afetivo  com  o  parceiro  amoroso  em  razão  da

ausência  de  afeto  nas  outras  relações  humanas.  Se  houvesse  uma  melhor

distribuição, haveria melhores condições para um equilíbrio.

E O CORPO, ENTRA NESSA HISTÓRIA?

Fala-se  em  afeto  como  "sentimento" descarnado;  como  relação  "de  alma para

alma",  o  que  não  é  correto.  Já  vimos  a  integralidade  do  ser  humano,  a  relação

indissociável corpo-espírito. O afeto tem uma expressão simbólica por gestos, atitudes,

palavras, que são expressados pelo corpo, pois a alma não tem cordas vocais nem

ergue os braços. Há toda uma energia em nossos corpos, e um encontro de energias

entre os corpos, uma energia que traduz sentimentos. Um dos grandes problemas de

nossa  cultura  tem  sido  separar  os  corpos  na  união  de  sentimentos  e,  pior  ainda,

reservar o corpo apenas para as uniões eróticas.  O carinho,  o afago,  o  abraço,  o

ósculo, desapareceram das famílias e da família da fé, relegados às alcovas. Há afeto

e afeto, afago e afago, afetivo (sentido amplo) e erótico (sentido restrito). Nas culturas

onde isso é vivido desde a tenra idade a separação é feita naturalmente. Na América

Latina – e em outras partes do Ocidente – esse contato afetivo-corporal é reservado

quase que unicamente para a relação dita amorosa.  Há um constrangimento,  uma

vergonha, um encabulamento e até um escândalo, quando se tenta quebrar esse tabu

em relação às outras pessoas. Nas comunidades cristãs de algumas regiões algum

progresso tem sido feito. E é a comunidade cristã que tem que dar o exemplo (e a

única que tem condições autênticas) nessa forma de expressão, que a igreja primitiva

conhecia e os apóstolos recomendavam.

O ósculo fraterno já era usado entre o povo de Israel, no passado, assim como na

época de Cristo.8 No período apostólico é recomendado por um  Paulo, de formação

helênica, como por um Pedro, de formação hebraica, para comunidades tão diversas

como os romanos, os coríntios e os tessalonicenses. "Saudai-vos uns aos outros com

santo  ósculo".9 Uma  moderna  tradução  parafraseada  "adaptou" o  texto  às

8  I Samuel 20:40-42. Provérbios 24:26. Lucas 7:45, Lucas.15:20, Marcos 14:14.
9   Romanos 16:16, I Coríntios 16:20b, II Coríntios 13.12, I Tessalonicenses 5.26, I Pedro 5.14.
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conveniências  repressivas:  “E,  quando  se  encontrarem,  apertem-se  as  mãos

afetuosamente".10 Sobre esse costume, escreve R. V. G. Tasker:

"O  beijo  santo,  com que eles  costumam saudar  uns  aos  outros  quando  se
encontram para o culto, não deve ser uma formalidade sem significado, mas o
sinal visível e externo da caridade mútua nascida de uma resposta comum ao
amor do seu Senhor por eles, que deveria caracterizar todo o povo cristão".11 

Para  os  que se  perturbam – condicionados  por  sua  formação cultural  –  com a

restauração  de  antigas  práticas  do  povo  de  Deus,  lembramos  a  advertência  do

apóstolo:  "Todas  as  coisas  são  puras  para  os  puros,  mas  nada  é  puro  para  os

contaminados e infiéis; antes o seu entendimento e consciência estão contaminados".1

2

COMO VESTIR

     As vestimentas  têm desempenhado,  entre  os  povos ditos  civilizados,  diversas

funções:  amparo  contra  o  clima  excessivamente  frio  e  as  intempéries  naturais,

acobertamento  estético  para  o  corpo,  em cores,  padronagens  e  modelos  que  têm

variado  com  as  épocas  e  os  povos  e,  finalmente,  elemento  de  recato  ou  pudor,

igualmente  aqui  passível  de variação nas dimensões tempo-espaço.  A indústria  de

tecido  tem  feito  notável  progresso  e  os  especialistas  em  modas  são  hoje  parte

integrante da vida social.

Como encarar a roupa de um ponto de vista cristão? Qual a relação que ela tem

com o pecado e o sexo?

O primeiro texto bíblico referente ao assunto diz respeito, surpreendentemente, à

ausência de vestimentas:  "E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se

envergonhavam".13 É exatamente o estado do casal original no Jardim do Éden, antes

da queda. Adão e Eva não usavam roupa, no princípio. Uma dedução pode ser feita,

de que o vestuário não estava no plano divino para o homem.

1 0 Cartas Vivas. São Paulo, Vida Evangélica, 1967.
1 1 TASKER, R. V. G. The Second Epistle to the Corinthians. London, IVP, Tyndale Press, 1964; p.191.
12 Tito 1.15.
13 Gênesis 2:25.
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Com a queda, não somente a terra passa a produzir abrolhos e espinhos, ferindo o

corpo  do  homem,  e  a  natureza  torna-se  adversa  climaticamente,  levando-o  à

necessidade  de proteção  para  sua  nova  estrutura  perecível,  mortal,  como há uma

consciência de culpa em relação ao corpo. Após o pecado original, vemos que "então

foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus; e coseram folhas

de  figueira,  e  fizeram  para  si  aventais”.14 Adão  esconde-se  de  Deus  e,  entre  as

alegações, enumera o fato de sua nudez. "E disse ele: Ouvi a tua voz soar no jardim, e

temi, porque estava nu, e escondi-me".15 Comentando o incidente,  Meredith G. Kline

afirma que Adão respondeu a Deus com uma meia verdade, e que sua sensação de

nudez, como a de medo, foram más conseqüências de sua rebelião.  "O sentido de

vergonha vinculada à nudez física manifesta a consciência de uma nudez interior, o

desvestir na alma a glória de santidade".16 O homem quer se esconder de Deus e se

refugia em aventais.  Posteriormente, vemos Deus substituir  esses aventais por algo

mais resistente.  Esse ato vem vinculado à queda da terra e à expulsão do paraíso,

tendo, portanto, um sentido de proteção do corpo contra a natureza: "E fez o Senhor

Deus para Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu".17

Na comunicação de seus preceitos ao povo de Israel, volta o Senhor a tratar do

assunto,  prescrevendo:  "Não  haverá  traje  de  homem  na  mulher,  e  não  vestirá  o

homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isto abominação é ao Senhor teu

Deus".18 R. K. Harrison faz o seguinte comentário ao versículo:  "Em uma sociedade

onde as roupas de homem e de mulher eram semelhantes, uma diferenciação sexual

apropriada  era  uma  importante  proteção  contra  a  perversão,  a  imodéstia  e  a

imoralidade".19 Biblicamente  a  moda unisex não  tem vez.  Há uma necessidade  de

caracterizar externamente a masculinidade e a feminilidade. É claro que o Senhor não

desce ao detalhe de qual é o específico tipo de roupa para homem ou para mulher. O

homem tem direito a uma criatividade, a indústria têxtil faz progresso pelos séculos a

fora, o mesmo se diga da padronagem e dos padrões estéticos. O importante é que

não dê lugar à confusão, que não dificulte a caracterização de macho e fêmea, como

Deus os criou.

14 Gênesis 3.7.
15 Gênesis 3.10.
16 The New Rible Commentary Revised. London, Inter-Varsity Press, 1970. p. 85.
17 Gênesis 3.21.
18 Deuteronômio 22.5.
19 The New Bible Commentary Revised. p. 222.
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No tempo e no espaço, nas diversas culturas e na História, a moda tem variado

muito.  No  século  onde  maiores  eram as  saias,  maiores  eram os  decotes.  Depois

subiram as saias e diminuíram os decotes. E a coisa segue assim. A roupa masculina

tem sido alvo de menor preocupação do que a feminina nas comunidades cristãs. Nos

últimos anos, algumas comunidades têm procurado fixar um número determinado de

centímetros abaixo do joelho como o ideal cristão de decência. Tudo que altere esse

figurino é considerado mundano. O problema é que essa fixação se refere a um tipo de

moda determinado,  de um povo determinado,  em uma época determinada.  Porque

para os que se fixam em, por exemplo, quatro dedos abaixo do joelho, deve ficar a

lembrança de que quando essa moda foi lançada, pelos idos de não sei quando, ela foi

considerada mundana pelos defensores de oito dedos abaixo. E, no tempo dos de oito,

pelos tradicionalistas de dezesseis. Seguindo assim, chegaremos ao chão, ou ao cobrir

total do corpo, deixando de fora apenas o rosto, como os esquimós, que, a propósito,

vivem em clima permanentemente abaixo de zero... Não se pode esquecer a influência

ecológica  e  climática  na  determinação  da  roupa  (em  adequação,  e  não  em

dissonância),  assim  como  da  forte  conotação  subjetiva  e  cultural  do  conceito  de

decência e pudor.

É dever cristão buscar a discrição e a sobriedade, ressaltando os valores interiores

e não a casca exterior, fazendo o seu exterior refletir  o interior. Esse reflexo é feito

dentro dos padrões e símbolos de onde vive. A causa do Gênesis, porém, não deve

ser esquecida.

O pecado do homem tem relacionado erotismo e vestimenta, em muitas épocas,

com maior ou menor quantidade de corpo à mostra. Porque, à semelhança do doce

proibido à criança, o que não se pode aguça o desejo e o que não se vê aguça a

imaginação. O problema, todavia, não está no pano, mas na mente das pessoas. Se é

nosso  dever  evitar  o  estímulo  libidinoso  dos  doentes  mentais  pelo  pecado,  é

igualmente nosso dever combater as causas e não as conseqüências, não incorrendo

no pecado de ter vergonha do corpo, nem deixando que o mundo determine o nosso

proceder.

A questão do mundanismo é muito mais complexa. Significa todo um estado mental

de  subordinação  aos  padrões,  conceitos,  usos e idéias  de criação do  homem não

regenerado,  sem  passá-las  pelo  crivo  crítico  das  Escrituras.  Se  nós  reduzimos

mundanismo apenas ao não fazer exterior de algumas tantas coisas, incorremos no

perigo de deixarmos passar despercebidas outras tantas mais.
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Com decência e modéstia, com asseio e elegância, com recato e beleza, o cristão

pode se vestir bem sem se colocar na vanguarda do modismo (muitas vezes ditado por

escusos interesses industriais e das casas de alta costura), nem incorporar a grotesca

figura de um museu ambulante, o que poderia dificultar a comunicação do Evangelho

às pessoas de seu tempo.

CONTEMPLANDO O BELO

Se lermos o relato da criação, veremos que na perfeição da obra de Deus tudo era

belo. O apóstolo João, ao tentar descrever com palavras humanas a visão celestial e a

Nova Jerusalém, usa das imagens mais belas conforme os padrões de seu tempo e a

valorização dos viventes.  Sem dúvida,  uma maneira de encararmos as coisas é do

ponto de vista estético.  As grandes catedrais  – sua arquitetura  e sua decoração –

foram expressões de adoração em beleza, como já o tinha sido o grande Templo de

Jerusalém,  este  por  orientação  do  próprio  Deus.  A  contemplação  da  beleza  da

natureza nos leva para perto de seu Criador.  O pôr-do-sol,  os animais novos, uma

cascata cristalina, são expressões da majestade de Deus. E pensar que ele fez tudo

isso para o nosso deleite!

As artes plásticas são formas da busca humana para reproduzir, para retratar, para

sentir a beleza da criação. A beleza do inanimado e do animado, das rochas e dos

seres, dos animais e do homem.

A contemplação do belo é natural impulso da criatura. A sensibilidade estética é um

dom de Deus, e devemos exercitá-la. Jamais o pecado poderia ser sua categoria de

classificação.

Deixando de lado as deturpações pecaminosas, já vimos que podemos nos acercar

do outro,  de outro sexo, com o  eros e o  agape,  com o afeto e o sentimento,  mas

também podemos fazê-lo esteticamente, na contemplação do belo. Em alguns casos

essas abordagens se isolam, em outros vêm em conjunto,  com preponderância de

uma ou de outra forma.

 Para frustração dos imorais e desespero dos moralistas, graças a Deus que nem

tudo é erotismo.
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CAPÍTULO IX

LIBERTOS PARA VIVER

SEXO E FIM DE MUNDO

Dentro  da  justa  preocupação  escatológica  da  comunidade  cristã,  têm  sido  os

sintomas de mudança nos conceitos e no comportamento sexual dos últimos tempos

apontados como sinais ou evidências do iminente retorno do Senhor Jesus. É comum

a expressão "isso é um fim de mundo", para designar algo que choca ou escandaliza,

no que diz respeito ao assunto.

Uma  poderosa  força  política  e  ideológica  domina,  de  modo  totalitário,  uma

considerável parcela do globo terrestre e seus habitantes, impondo-Ihes um ateísmo

militante. O racionalismo e o cientificismo falam cada dia pelos meios de comunicação

social  dos  países  do  resto  do  globo.  Regiões proíbem  o  culto  ao  Senhor;  regiões

permitem,  mas poucos comparecem.  A indiferença e a rejeição ao Cristianismo se

fazem notar em multidões das mais variadas regiões da terra. Com toda a liberdade da

Europa  Ocidental,  as  igrejas  são  mais  museus  que  templos  de  adoração.  O ideal

humanista  e  antropocêntrico  da  fraternidade  universal  é  divulgado  por  governos,

regimes,  cátedras  e  púlpitos.  Muitos  sonham  com  um  governo  para  toda  a  terra.

Entidades  internacionais  acionam  um  poderoso  dispositivo  ecumênico  inclusivista,

relativista  e  sincrético,  almejando  o  surgimento  de  uma  grande  e  única  religião

universal. Um só poder político e um só poder religioso, eis o sinal.1 Falsas religiões,

falsos mestres,  ocultismo,  religiões de mistério  e filosofias  do absurdo vendem seu

produto nas escolas, livrarias e em cada porta.

E QUE DIZER DO SEXO NESSAS SITUAÇÕES ANTICRISTÃS?

Em muitas persegue-se uma ética; em algumas pratica-se um rígido puritanismo. Aí

está o perigo de se medir a autenticidade de algo pelos seus padrões de ética sexual.

Há muita coisa por aí reconhecidamente herética e falsa, mas coberta com uma capa

de  moralismo  sexual.  Em  alguns  casos,  o  que  há  é  um mero  reflexo  de  crenças

comuns de uma época e de uma cultura, que, infelizmente, une, no exterior, crentes e
1  Advertência contida nos últimos trabalhos do Dr. Peter Beyerhaus, de Tubigen, especialmente em seu

livro sobre a conferência sobre missões do CMI Bangcock 73.
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incrédulos. Os que supervalorizam o exterior correm o perigo de compactuar com o

erro. Não se pode descartar a estratégia satânica de apresentar seus falsos profetas,

que ensinam outro evangelho vestidos da mais pura e rígida ética sexual.  É que o

inimigo sabe atacar pelos pontos mais vulneráveis. Ele conhece a escala de valores

das  pessoas.  Os  Testemunhas  de  Jeová,  os  marxistas  e  os  seguidores  de  certos

cultos orientais primam por uma ética sexual quase monástica. Mas, e suas crenças?

E seus ensinos? Não se trata de outro evangelho?

Os períodos históricos de transição, as mudanças de civilização, as decadências de

culturas e povos, aparecem sempre ligados a uma época de mudança nos padrões

morais, de crescente permissividade. Para os que estudam a História, a conclusão fácil

pode aparecer: em muitas épocas do passado a depravação moral chegou a pontos

muitíssimas  vezes  mais  baixos  do  que  a  época  presente.  Atualmente  verifica-se

crescente depravação e crescente  volta à rigidez moralista,  paralelamente.  Há,  por

outro lado, a busca de uma resposta bíblica, e não uma dependência aos padrões do

passado. Os saudosistas olham sempre para o passado como uma época melhor; os

otimistas acham que a idade de ouro vem pela frente; os cristãos esperam uma idade

de ouro na Nova Jerusalém, mas reafirmam o pecado de cada geração e de cada

tempo, pois o homem é sempre o mesmo, salvo as aparências. Uma coisa é o repúdio

à infração de um padrão bíblico, outra é a defesa dos padrões do passado, pelo fato

simples de serem do passado. Os padrões bíblicos são permanentes; os povos, os

costumes, passam e continuam a passar. Não se pode parar o tempo nem sacralizar o

efêmero, pois, embora pareça surpreendente, é uma terrível e condenável forma de

mundanismo.

O escândalo  é condenado biblicamente,  mas escândalo é o rompimento de um

padrão bíblico e não de um padrão do mundo. Cristo crucificado foi escândalo para os

judeus.2 Embora fale na multiplicação da iniqüidade, Cristo, no Sermão Profético, diz

que o dia de sua vinda será semelhante ao súbito dilúvio dos tempos de Noé, em que

o  povo,  mesmo  advertido,  não  se  importou,  até  que  veio  repentina  destruição.

"Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e

davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca...".3 Por um lado, pode-

se  enfatizar  a  corrupção  do  gênero  humano  em  todas  as  suas  dimensões,

especialmente a violência, existente nos dias de Noé; por outro, a indiferença diante de
2 I Coríntios 1.23.
3 Mateus 24.38.
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Deus, o apego às coisas materiais e a rotina daqueles dias. É a rotina, a vida correndo

tranqüila, que contrasta com o inesperado, a destruição repentina. Comer, beber, casar

e dar-se em casamento não eram os erros em si, mas é que a vida pode ser reduzida

a apenas isso – e aí está o pecado.

É necessário um olhar  mais  amplo para os textos proféticos e um olhar para o

cenário de nossos dias à luz desses textos. Só então cada coisa ocupará o seu devido

lugar.  A  multiplicação  da  iniqüidade  (permissividade  e  repressão  são  formas  de

iniqüidade) deverá ser condenada, mas as bênçãos que o Senhor reservou para seus

filhos deverá ser gozada em louvor e ações de graças.

SEXO E CULPA

Perguntado qual  seria o ponto  inicial  de contato entre a psiquiatria  e a religião,

respondeu, sem hesitar, um psiquiatra cristão: —  "A culpa". Em elementar esquema

psicanalítico, verifica-se que a psique do homem é composta de três elementos: um

ego,  ou  eu  consciente;  um  id,  ou  força  instintiva,  impulsiva;  e  um  superego,  ou

consciência  moral  inibidora.  Um  ego sadio  implica  um  equilíbrio  entre  o  id e  o

superego.  A  repressão  aparece  com  a  hipertrofia  do  superego e  a  atrofia  do  id

(monasticismo, puritanismo, vitorianismo); e a permissividade, a depravação, quando

ocorre o contrário. Se muitas vezes nos sentimos culpados de um ato lícito e inocentes

de  um  ato  ilícito,  sobressai-se  a  necessidade  de  um  esclarecimento  da  relação

superego-culpa com a vida religiosa e os valores morais do indivíduo. No campo da

sexualidade, é de vital importância.

O que alimenta a consciência inibidora? Há apenas uma ou várias fontes desse

estímulo? Qual a contribuição da teologia aqui?

Teríamos como fontes de moral:

a) a consciência natural, também chamada de "mínimo ético universal", escrita

por Deus no coração dos homens, presente em suas mentes, mesmo após a

queda;

b) a  herança  moral,  adquirida  no  processo  de  socialização pela  educação  e

exemplos dos pais, familiares, grupos sociais, pátria, escola etc. Cada povo,

nas  diversas  épocas,  tem  um  conteúdo  ético  a  ser  afirmado,  vivido  e

transmitido, sem o que não seria possível a vida em sociedade;
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c) a  ação sobrenatural,  manifesta na Revelação escrita da Palavra de Deus,

nos preceitos e estatutos manifestados por Deus a seu povo e pelo Espírito

Santo, que veio, também, para convencer o homem do pecado.4

 

Há  uma  inter-relação  entre  essas  três  fontes,  mas  não  uma  necessária

correspondência ou equivalência, especialmente no tocante à fonte b, pois é tradição

humana  e,  como  tal,  imperfeita  pelo  pecado.  Nem  tudo  o  que  a  herança  cultural

considera certo é certo pela Revelação, e nem tudo que ela considera errado é errado

pela Revelação. Sendo o pecado fonte de imoralidade, a moralidade dos homens tem

como  fonte  uma  imoralidade.  A  herança  cultural  pode  resultar  confusa,  imperfeita,

inidônea e inadequada. Por essa razão, a consciência, só, é um padrão muito frágil

para julgar o que é certo ou o que é errado, para nos absolver ou nos condenar. O

Espírito nos dá discernimento pela Palavra.

Na questão da culpa há uma outra estranha  "fonte de moral":  Satanás. Ele quer

perturbar, confundir e derrotar os servos de Deus. E para tanto serve-se de nossas

mentes,  de  nossa  consciência.  Ele  é  "o  grande  acusador  dos  servos  do  Senhor".

Lutero experimentou a acusação do inimigo,  apontando-lhe os pecados,  mostrando

sua  indignidade,  desejando,  desse  modo,  paralisar  o  trabalho  do  Reformador  na

tradução das Escrituras, que traria luz para os povos. O Herói da Fé do Século XVI

repreendeu o inimigo com a citação da Palavra: "O sangue de Jesus Cristo, seu Filho,

nos purifica de todo pecado".5

O inimigo pretende paralisar o trabalho e o crescimento dos servos de Deus, hoje,

acusando-os dos pecados que foram lavados na cruz.

O  convencimento  do  pecado  pelo  Espírito  se  adequa  às  Escrituras  e  promove

reconciliação  e  libertação.  A  acusação  do  inimigo  é  paralisante,  procura  afastar  o

homem de Deus, com a convicção de que é tão inimigo que Deus não quer saber dele,

em detrimento da obra do Calvário.

Sente-se culpado? Sua culpa é de Deus, dos homens ou de Satanás?

Um  problema  pode  ser  encontrado  em  conversões,  reconsagrações  ou

avivamentos, do ponto de vista psicológico e moral. Antes, o indivíduo estava com a

consciência embrutecida, relativizando os padrões morais,  considerando-se inocente

do  erro.  O  id estava  hipertrofiado,  o  superego atrofiado.  Na  experiência  mística  o
4 João 16.8.
5 I João 1.7.

126



UMA BÊNÇÃO CHAMADA SEXO

inverso pode se dar. A culpa aflora bem forte, mas pode ser, em alguns casos, que a

culpa dos pecados venha atrelada à culpa pela herança cultural. O resultado se vê em

algumas comunidades: a santificação interior acompanhada de uma onda nostálgica

de  reafirmação  de  antigos  costumes.  Outra  vez  é  necessário  discernimento,  é

necessário  deixar  a  Palavra  falar  e  silenciar  as  outras  vozes,  que  podem  ser  de

perturbação.

Na  área  sexual  isso  ocorre  com  muita  freqüência,  com  sérias  e  danosas

conseqüências de falta de paz e de sono, de condenação e depressão, de medo de

Deus, de fuga de Deus, de abandono de militância em suas hostes.

Os homens, ou Satanás, podem ser culpados de sua culpa.

A salvação e a santificação trazem saúde para o Espírito, para a mente e para o

corpo, nunca enfermidade. E esse tipo de culpa é enfermiço e fonte de enfermidade.

Se você  não  rompeu  um absoluto  de  Deus  contido  na  Palavra  (o  único  que  o

Espírito confirma), no tocante à vida sexual, então não há porque sentir-se culpado. E

se você assim se sente, já sabe que a fonte não é de Deus, e que Deus lhe pode

devolver a alegria de viver, a paz e a tranqüilidade com o sexo que lhe deu.

Santidade e sexualidade sadia não são categorias que se excluem, mas que se

integram e se complementam.

Fora da Palavra não há culpa.

UM PROJETO DE VIDA CRISTÃ

A busca  de  uma  vida  cristã  autêntica  deve  ser  o  alvo  de  todo  discípulo.  Uma

ortodoxia integral deve estar na mente de cada seguidor do Senhor Jesus. O erro do

passado  foi  a  ênfase  em  determinados  aspectos  em  detrimento  de  outros.  Algo

abrangente deve ser buscado.

1. A Fonte Correta: Os meios de comunicação social, a literatura, as filosofias

e ideologias, o ambiente social,  terminam por influenciar o cristão em seu

pensamento e suas atitudes. Embora nós, os protestantes, neguemos ter na

Tradição uma fonte de Revelação, necessário é reconhecer que as tradições

pesam nas igrejas mais do que deveriam. Mas a única fonte correta de fé e

prática para nós é a Bíblia.
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2. A Doutrina Correta: A Palavra como fonte e o Espírito que a inspirou nos

levam a confessar corretamente nossa fé em proposições claras e definidas.

Os  Credos  Históricos  foram  redigidos  para  definir  o  pensamento  cristão

diante  dos  falsos  ensinos  ou  heresias.  As  confissões  de  Fé  da  Reforma

tiveram propósito  semelhante.  Hoje,  o  subjetivismo,  o  emocionalismo  e  a

tônica sentimental de um "amor" vago levam a uma minimização do aspecto

confessional. O Espírito de Verdade nos conduz a toda a verdade.

3. Uma  Vida  Correta:  Se  parássemos  apenas  no  item  2,  teríamos  uma

ortodoxia  fria,  sem  vida.  E  isso  teve,  no  passado  europeu,  desastrosas

conseqüências.  Santo  Agostinho afirmou:  "As  palavras  comovem, mas os

exemplos arrastam". A cultura grega dividia o aspecto intelectual do aspecto

existencial; a prática hebraica sempre foi integrativa. Para o antigo povo de

Deus seriam incompreensíveis expressões como  "fulano é um cristão não

praticante". Somos conhecidos pelos frutos:

a) No temperamento: o fruto do Espírito implica uma exteriorização de

um temperamento transformado, uma mudança de dentro,  atitudes,

gestos e valores. O amor encabeça esse fruto. Se não há esse fruto

no cristão e na comunidade, algo está errado. Muitos de nós temos

pecado por descuidarmos desse aspecto vital.

b) Na  evangelização:  somos  chamados  para  sermos  enviados.  A

proclamação das Boas Novas de salvação não é algo opcional, nem

privativo dos ministros, mas imperioso dever de todos os cristãos. Os

mais  diversos  recursos  devem ser  empregados  na  consecução  da

Grande Comissão. O cristão que não evangeliza deve suspeitar de si

mesmo.

c) No serviço: na época da Reforma a ênfase era dada à afirmação das

Escrituras  de  que  não  somos  salvos  pelas  boas  obras,  mas  pela

graça de Deus, mediante a fé. Essa ênfase deve continuar no que se

refere  ao  não-convertido.  Ao  crente,  contudo,  deve-se  enfatizar  a

continuação  dos  textos,  quando  se  diz  que  somos  salvos  para as
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boas obras. Muitos espiritualizam essas boas obras, achando que o

sumo bem é a pregação do Evangelho. Mas há uma dimensão bem

material na Bíblia, não somente ajuda espiritual, psicológica e moral,

mas do pão e dos peixes multiplicados pelo Senhor. 

d) Na ética: padrões morais bíblicos devem reger nossa conduta. Uma

ética pessoal e uma ética social são dimensões complementares de

uma mesma convicção. Não somente deve o cristão buscar uma ética

pessoal  como  exercício  de  santificação,  como  vivência  de  atitude

diferente  dos  padrões  impostos  pelo  mundo,  mas no  trato  com os

irmãos e com o mundo deve ser coerente com os mesmos padrões.

Uma coisa triste em muitos círculos é a existência de cristãos que

buscam  um  perfeccionismo  individual,  mas  no  trato  social  se

comportam com a mesma falta  de ética dos demais  homens.  Não

fumar é certo,  mas não ser  desonesto  é igualmente  certo.  A ética

sexual é uma das inúmeras dimensões da ética cristã, sem maior ou

menor importância que as outras.

Se olharmos para cima e verificarmos essa abrangência do cristianismo integral,

poderemos colocar a ética sexual no seu devido lugar, na sua real proporção, sem

supervalorização ou subvalorização. A supervalorização resulta na subvalorização de

outras áreas.

Nos rios de algumas regiões do Brasil encontramos um peixe devorador chamado

piranha. Para atravessar os rebanhos de uma margem para outra, faz-se necessário o

sacrifício de uma rês, geralmente enferma ou magra. Enquanto as piranhas a devoram,

a boiada passa tranqüilamente, sem ser atacada. Essa rês é conhecida como boi de

piranha. Ao observarmos a vida de muitos cristãos, não podemos deixar de fazer uma

comparação com esse fato de nossa vida rural. A ética sexual é o boi de piranha de

suas vidas, enquanto sua atenção e energia são quase que totalmente voltadas para

esse setor, a "boiada" dos outros pecados e a ausência dos outros aspectos da vida

cristã  atravessam  calmamente  o  rio  de  suas  vidas.  É  uma  triste  realidade  a  ser

combatida.

No plano ético geral, antes que um combate apenas ao que é errado, deve-se fazer

o que é certo, pois enquanto estamos fazendo o que é certo não temos tempo de fazer
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o que é errado. Já se diz que  "cachorro que late não morde" – ou pelo menos não

pode morder  enquanto  está  latindo.  Se,  em vez de fazer  o que é correto,  apenas

lutamos contra o que é errado, nos cansamos, ficamos tensos e frustrados, e o que é

errado pode terminar por vencer.

VIVENDO PELA GRAÇA

Muitos cristãos vivem em um legalismo, com um enumerado sem fim de normas,

regras  e  estatutos  a  determinar  suas  condutas,  detalhadamente,  casuisticamente,

rigidamente.  A  velha  tradição  farisaica  não  desapareceu,  mas  vive,  pujantemente,

agressivamente,  nos  arraiais  do  povo  de  Deus.  Indivíduos  tensos  e  amargurados,

frustrados e condenadores, orgulhosos espirituais ou deprimidos espirituais, retratam

esse sistema de vida. O mais perigoso, no legalismo é que ele procura uma resposta

pronta  e  minuciosa  para  cada  situação,  fazendo  desnecessário  o  pensamento  e  a

oração. Há um  "manual" pronto para qualquer eventualidade.  "Não faça isso", "faça

aquilo", e assim por diante. O herético em tudo isso é que se acrescentam prescrições

e regras às Escrituras, prescrições humanas, que injustiçam as Escrituras; e incorre-se

na condenação profética àqueles que acrescentam ou suprimem algo do Livro.

O Espírito  Santo,  o  qual,  pela  Palavra,  um dia  nos  convenceu  "do  pecado,  da

justiça e do juízo", que nos levou ao arrependimento e à fé no senhorio salvífico de

Cristo crucificado, que nos levou à salvação e à regeneração,  continua a atuar em

nossas vidas, hoje, em transformação e santificação, em doutrinação e vida de serviço.

É  a  esse  Espírito  que  devemos  recorrer  para  discernimento  no  campo  da  ética,

inclusive ética sexual. Ele – e somente ele – pode nos ensinar. Seus ensinamentos

nunca contradizem a Palavra, da qual é igualmente Autor.

Pessoalmente somos todos inaceitáveis diante de Deus. Ninguém poderia subsistir

diante de seu julgamento.  Todos – independentemente de quanto nos achássemos

"santos" – estaríamos condenados. O Deus criador e sustentador, que se revelou e se

encarnou, que irrompeu na História, é o Deus da Graça. E a Graça de Deus é a grande

realidade que deve estar presente em nossos pensamentos. A Graça que estava em

Cristo, a Graça que nos perdoa, a Graça que nos aceita, a Graça que vem até nós, a

Graça que nos faz ir até ele. "A minha graça te basta", diz o Senhor, e nós queremos

acrescentar algo a essa Graça.
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Essa graça deve ser recebida pela  fé. Pela fé aceitamos o sacrifício de Cristo, e

isso redundou em diferença. Pela fé, também, aceitemos a afirmação de que já somos

novas criaturas, de que Cristo vive em nós, de que podemos andar em novidade de

vida. E isso produzirá, igualmente, diferenças. Pela fé sabemos que somos santos, que

Cristo nos tornou santos, que nos separou para um propósito em seu reino. Pela fé

somos seus discípulos e aceitamos seu senhorio.  Pela fé  aceitamos que o sexo é

bênção de Deus para nós.

* * * * * * * * *

“A  Igreja  Reformada" –  afirmou  um  herói  da  fé  –  “deve  estar  sempre  se

reformando". Não para fazer o jogo do mundo, mas para limpar os detritos do mundo

que,  com  o  tempo,  sem  percebermos,  entram  em  nossa  vida.  Uma  reforma  nos

conceitos e abordagens no campo sexual é um desafio para hoje. Cabe aqui, mais

uma vez, citar José Grau:

"A  Igreja  deve  ser  lugar  de  encontro  com  os  jovens  para  elucidar  seus
problemas  sexuais  à  luz  da  Palavra  de  Deus,  segundo  a  mentalidade  e  o
Espírito que exige a própria Palavra. Isso exigirá a “conversão" dos mais velhos,
primeiro, aos postulados e orientações bíblicas. Terão que aprender a renunciar
a grande número de conceitos herdados de irmãos queridos,  mas que,  hoje
comprovamos, não se apóiam firmemente na Escritura nessa questão. Alguns
livros  e livretos  deverão  ser  retirados  de circulação.  Será capaz a Igreja  de
compreender todas estas exigências?"6

Oremos ao Senhor!

6 GRAU. José. op. cit. p.13.
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ANEXO I – OUTRAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O DIVORCIO

Desde a publicação da primeira edição deste livro, o nosso país tem passado por

significativas mudanças no campo da sexualidade, inclusive – embora de forma mais

limitada e mais lenta – no âmbito das igrejas cristãs.

Em julho de 1977 uma emenda constitucional introduziu o divórcio entre nós. Os

mais  conservadores  temiam  a  "destruição  da  família",  algo  que  obviamente  não

aconteceu. A nossa legislação é das mais equilibradas e sensatas, pois no lugar de

prescrever  situações  em que  se  pode  ou  não  se  pode  divorciar,  procura  legalizar

apenas as separações preexistentes: os já separados de fato há mais de cinco anos

ou  os  já  separados  judicialmente  (ex-desquite)  há  mais  de  três  anos.  Como  as

separações  judiciais  consensuais  somente  podem  ocorrer  após  dois  anos  de

casamento, fica-se, nesse caso, igualmente com um interregno de cinco anos.

Tivemos um número maior de divórcio nos primeiros anos de sua adoção (algo que

ocorreu em todos os países em momentos idênticos) porque todos os que já estavam

"na fila" (separados ao longo dos  anos) procuraram legalizar  suas situações.  Hoje,

porém,  os números se estabilizaram e as separações judiciais  continuam a se dar

muito mais do que os divórcios, ou seja, nem todos os que se separam voltam logo a

se casar outra vez. Todos procuram pensar duas vezes porque a legislação somente

permite o divórcio uma vez.

A tendência  do  legislador,  todavia,  é  a  de  eliminar  essa  cláusula,  permitindo  o

divórcio mais de uma vez, cumpridos os prazos, que se reduziriam a dois anos de

separados judicialmente ou quatro anos de separação de fato.

O que se pode concluir  – e todos os estudos indicam nessa direção – é que a

legislação nem estimulou, nem reduziu as separações, apenas legalizou situações de

fato já existentes.

O  fato  social  mais  importante  para  os  nossos  tempos  tem  sido,  isto  sim,  o

vertiginoso crescimento das uniões de fato, de pessoas que se unem sem o vínculo

formal do casamento, religioso ou civil, temporária ou permanentemente, com ampla

aceitação  social  (especialmente  nos  centros  urbanos),  inclusive sem apelar  sequer

para os direitos previstos em nossa legislação do concubinato legal (após cinco anos

da união de fato).
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A  disseminação  das  informações  sobre  o  uso  de  anticoncepcionais,  a  maior

liberdade de movimento das mulheres e sua inserção no mercado de trabalho e nas

escolas nos vários níveis, os hotéis de alta rotatividade (motéis) têm concorrido para a

generalizada prática  de  relações sexuais  pré-conjugais,  de  modo comprometido  ou

não, recentemente repensada a partir do fantasma da AIDS.

Se, por um lado,  a sociedade brasileira,  notadamente a rural e a suburbana de

classe média,  permanece conservadora quanto aos costumes,  nos centros urbanos

crescem os núcleos de sub-cultura permissiva, principalmente entre os mais ricos e

mais  pobres,  ou  entre  os  intelectualmente  mais  articulados,  como  sinal  de  nosso

cosmopolitismo urbano e industrial pluralista.

Quanto às igrejas cristãs, notamos uma grande insegurança quanto ao novo e uma

tentativa de reafirmação do antigo. Há uma enorme dificuldade de compreensão do

fenômeno das mudanças sócio-culturais e de trabalhar realística e relevantemente a

situação. Muitas igrejas vivem uma dupla moralidade: a do discurso e a da prática,

especialmente entre a sua juventude.

As  igrejas  cristãs  brasileiras,  em  geral,  e  com  o  reforço  da  sub-cultura

fundamentalista  norte-americana,  se  encontram  desaparelhadas,  formal  e

emocionalmente,  para  a tarefa  urgente  de um repensar  teológico,  em que crenças

tradicionais sejam separadas do núcleo do ensino bíblico e que a leitura da Bíblia seja

feita  sem  os  "óculos" da  cristandade  ocidental.  Nessa  situação,  o  conhecimento

histórico e antropológico são imprescindíveis, bem como o crescente apelo ao auxílio

da Psicologia e da Biologia.

Aqui  e  ali,  porém,  se  percebe  a  presença  de  núcleos  de  reflexão  teológica  no

campo  da  moral,  ainda  de  caráter  pioneiro  e  cercados  de  incompreensão,  que

procuram conduzir as comunidades cristãs a um compromisso tanto com os valores

eternos quanto com a situação dos seres humanos em uma História dinâmica e em

uma  cultura  em  mudança.  Do  êxito  dessa  tarefa  depende  a  saúde  da  igreja  e  o

sucesso de nossa Missão Integral.
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OUTROS LIVROS DA ABU EDITORA

Galiléia Ano 30 – estudos bíblicos criativos sobre a vida de Jesus e de Pedro. Escrito

especialmente para adolescentes, com sugestões para encenações.

Uma  Bênção  Chamada  Sexo –  Robinson  Cavalcanti  –  um  excelente  livro  sobre

sexualidade e convenções sociais. (5ª Edição).

A Cadeira de Prata – C. S. Lewis – mais uma empolgante aventura da Série Nárnia.

Você vai ficar apaixonado por esta história de Eustáquio, Gilda e o Leão.

A Descoberta da Fé – Andrew Knowles – um livro evangelístico e apologético, em

estilo moderno, com ilustrações a quatro cores.  Apresenta a verdade do evangelho

para o mundo contemporâneo.

Ousadia para Buscar a Deus – John White – este é um livro sobre dez das orações

específicas contidas na Bíblia, não é um livro que ensina como orar. Mas mostra o que

estas orações podem ensinar sobre oração.

Culpa e Graça – Paul Tournier – um psiquiatra cristão escreve sobre o problema da

culpa e o caminho para a cura.

A  Mulher  na  Bíblia –  Mary  Evans  –  um  livro  em  que  a  autora  examina

cuidadosamente  o assunto com um desejo  genuíno de descobrir  o seu significado,

avaliando de maneira honesta e cuidadosa cada questão envolvida.

Pedidos à: ABU EDITORA – Caixa Postal 30505 – 01051
São Paulo – SP
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A  ALIANÇA  BÍBLICA  UNIVERSITÁRIA  DO  BRASIL é  um  movimento

interdenominacional que congrega universitários, secundaristas e graduados que têm

por objetivo:

 a busca e prática da  VERDADE, tal como é revelada na Palavra de Deus, a

Bíblia.

 a  DIFUSÃO dessa  VERDADE na universidade e no colégio, visando levar os

estudantes a um encontro pessoal com o Senhor Jesus.

 o ESTUDO sério dos problemas que angustiam o homem e a sociedade, à luz

dos ensinos de Cristo.

 o  FORTALECIMENTO da  vida  espiritual  dos  estudantes  e  graduados,

especialmente através da oração, estudo bíblico e compartilhar.

 a DESCOBERTA do lugar definido que Deus tem para cada cristão na missão

mundial da igreja.

 o SERViÇO à sociedade, visando o desenvolvimento integral do homem.

Informações com ABUB,
Caixa Postal 30505, 01051 – São Paulo – SP
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