O Terceiro Elias e
o Sétimo Mandamento.
A Verdade sobre o Casamento pode ser resumida em cinco pontos:
1-) Quanto Tempo Deve Durar um Casamento?
Responde o Apostolo Paulo: “A mulher casada está ligada pela lei
todo o tempo que o seu marido vive; mas, se falecer o seu marido fica
livre”... Romanos 7:2 “A mulher está ligada enquanto vive o
marido”...1 Coríntios 7:39
Deus ordena que o casamento dure a vida toda.
2-) Posso me Divorciar?
Primeiro você deve saber que Deus detesta o Divórcio ou Separação.
Deus fala em Malaquias 2:16. “Porque o SENHOR, Deus de Israel,
diz que aborrece o repúdio...” Jesus diz em Marcos 10:9. “Portanto, o
que Deus ajuntou, não o separe o homem.” Jesus diz que a separação
expõe o companheiro(a) ao adultério. Mat.5:32. “Eu, porém, vos digo
que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de
prostituição, faz que ela cometa adultério; e qualquer que casar com a
repudiada comete adultério.”
O divórcio é errado porque quebra os votos feitos diante de Deus e
dos homens. Entretanto é claro que há algumas condições extremas
como risco de perder a vida, que pode separar e ficar só, más não casar
de novo. Uma pessoa pode está separada nas leis do país, mas não nas
leis de Deus.
3-) Pode-se Casar Novamente?
Jesus revelou a Paulo duas escolhas aos divorciados: permanecer só
ou reconciliar como seu companheiro(a). 1 Cor.7:11. “Se, porém, se
apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido; e que
o marido não deixe a mulher.”
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Quem separa expõe o companheiro(a) ao adultério Mat. 5:32, e se
casar novamente adultera. Marcos 10:11-12.
E quem casar com a parte inocente que sofreu abandono e traição
adultera também.
“Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra adultera; e aquele
que casa com a repudiada pelo marido adultera também.” Lucas 16:
18.
Novo casamento com o primeiro companheiro(a) vivo é adultério, e
ninguém será salvo quebrando a Lei. Apocalipse 22:15. “Ficarão de
fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras, e
todo o que ama e pratica a mentira.”
4-) Há Exceção para Novo Casamento Além da
Morte?
Resposta: Não.
A morte é a única permissão bíblica para um novo casamento. Mas
muitos creem que a infidelidade ou adultério dá permissão para novo
casamento; pensam isso por uma má interpretação das palavras de
Jesus em Mat. 19:9. Veremos o que está escrito e como entendem:
“Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não
sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério”
Mat. 19:9 ...
Está escrito: NÃO SENDO, mas as pessoas preferem entender sendo;
querem crer que, se Jesus tivesse dito ao contrário do que disse, ou
seja, “qualquer que repudiar sua mulher, SENDO por causa de
prostituição, e casar com outra não cometeria supostamente adultério.
Qual o perigo de pensar assim? Concluir ou deduzir o que não está
escrito? Isso não é viver de toda a palavra que sai da boca de Deus
como diz em Mat. 4:4.
Em João 21:22,23 temos um exemplo claro do perigo de deduzir das
palavras de Jesus aquilo que ele não disse, fazendo-o mentiroso veja:
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“22 Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que
te importa a ti? Segue-me tu.
23 Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo
não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria,
mas: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti?”
Não podemos trocar o certo pelo duvidoso, e fazer a Bíblia se
contradizer.
Pensar assim, contradiz todas as outras passagens bíblicas que dizem
ser só a morte permite outro casamento, como Rom. 7:2-3; 1 Cor.
7:10-11; Marcos10:11-12 e principalmente Lucas 16:18, que mostra
com clareza que até mesmo quem casar com a parte inocente que
sofreu o adultério e abandono adultera também.
“Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra adultera; e aquele
que casa com a repudiada pelo marido adultera também.”
Lucas 16:18.
Mas afinal o que quer dizer o “não sendo por causa de prostituição”
em Mat. 19:9?
Embora existam várias interpretações a mais provável é que seja o
mesmo caso contado em Lucas e Marcos, ou seja, alguém que casou
com uma pessoa repudiada, sendo assim estaria vivendo em
prostituição ou adultério, neste caso poderia e deveria separar e casar
com alguém desimpedido.
5-) E se Eu Estou Novamente Casado?
Embora sabemos que nenhum adúltero irá para o céu, 1 Cor. 6:9-11 e
que Deus julgará os adúlteros, Heb. 13:4 e quem está nesta situação
necessita de arrependimento e abandono do pecado, como condição
para a salvação. Ainda assim Deus conhece a nossa estrutura e sabe
que somos apenas pó, e sabe que a maioria não terá condições
emocionais e espirituais para tomar uma decisão imediatamente, por
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isso estende sobre nós sua misericórdia nos dando tempo, graça e
força para futura obediência.
Se amarmos a Lei de Deus e não a desprezarmos, porque Ela nos
revela o pecado, e rogarmos a Deus pedindo que Ele opere uma
transformação em nossa vida e família, Ele fará com que as mudanças
ocorram de forma suave e suportável, se o principal objetivo da vida
for amar a Deus e obedecer sua Lei para a salvação. Ele trará melhoria
na vida espiritual e alegria em obedecer sua vontade para todos os
envolvidos.
Amigo leitor, talvez você esteja pensando que os ensinos de Jesus são
muito duros a este respeito! Saiba que os discípulos também pensaram
assim. Veja Mateus 19:10 “Se assim é a condição do homem
relativamente à mulher, não convém casar”. Mas o Senhor não está
sendo duro, Ele só Ama e quer proteger a família, não quer os seus
cordeirinhos as crianças cresçam sem o amor dos pais separados e
desprotegidos. Então porque não reconsiderar suas crenças sobre o
casamento, e de como Deus o considera perpétuo e vitalício?
Lembre-se, sempre tem sido os homens simples e humildes que tem
entendido a vontade de Deus para a salvação. Mat. 11:25.
Que Deus te abençoe para ouvir e aprender sua palavra. Se quiser
saber mais, sobre o tema apresentado, entre em contato:
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