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Mulheres não escolhiam casamento
Diferença 1: O casamento geralmente não era consenso entre
dois adultos.
Os pais decidiam com quem os filhos iam casar, especialmente as
meninas:
“E disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, porque meus dias são
cumpridos, para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos
os homens daquele lugar, e fez um banquete. E aconteceu, à tarde,
que tomou Lia, sua filha, e trouxe-a a Jacó que a possuiu.” (Gn.
29:21-23)

Mulheres não escolhiam casamento
A própria Torá legitima que o pai escolha o marido para a filha:
“Se alguém seduzir alguma virgem, que não for desposada, e se deitar
com ela, certamente a dotará e tomará por sua mulher. Se seu pai
inteiramente recusar dar-lha, pagará ele em dinheiro conforme ao dote
das virgens.” (Êxodo 22:16-17)
Quando muito, a mulher poderia ser consultada. Mas, não tinha a
palavra final.
Ex: Em Gênesis 24, Rebeca é consultada sobre quando ir (vv. 55-58),
mas não sobre se casar (v. 51)

Virgindade só da Mulher
Diferença 2: Virgindade? Só da mulher, e por causa da linhagem
A virgindade da mulher não era questão de pecado, e sim dos direitos
do pai:
“Se alguém seduzir alguma virgem, que não for desposada, e se deitar
com ela, certamente a dotará e tomará por sua mulher. Se seu pai
inteiramente recusar dar-lha, pagará ele em dinheiro conforme ao dote
das virgens.” (Êxodo 22:16-17)
Não existe na Bíblia Hebraica referência alguma sobre a
“importância da virgindade masculina”.

Virgindade só da Mulher
A virgindade da mulher era importante para assegurar que a
“semente não fosse misturada”.
Um exemplo disso são as tribos sacerdotais:
“Viúva, ou repudiada ou desonrada ou prostituta, estas não tomará;
mas virgem do seu povo tomará por mulher. E não tornará comum a
sua descendência entre o seu povo; porque eu sou o ETERNO que o
santifico.” (Levítico 21:14,15)

Era permitido comprar meninas
Diferença 3: Os homens podiam comprar meninas pobres para criar
e depois tomarem por esposa para si, ou seus filhos
A própria Torá legitima a prática:
“E se um homem vender sua filha para ser serva, ela não sairá como
saem os servos. Se ela não agradar ao seu senhor, e ele não se
desposar com ela, fará que se resgate; não poderá vendê-la a um povo
estranho, agindo deslealmente com ela. Mas se a desposar com seu
filho, fará com ela conforme ao direito das filhas.” (Ex. 21:7-9)
Novamente, a mulher não tinha qualquer escolha.

Servas eram dadas por suas patroas
Diferença 4: Servas pertenciam às suas patroas, e poderiam ser
dadas por concubinas a seus maridos:
“Assim lhe deu a Bilá, sua serva, por mulher; e Jacó a possuiu. E
concebeu Bilá, e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: Julgou-me o
Senhor, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho; por isso
chamou-lhe Dã. E Bilá, serva de Raquel, concebeu outra vez, e deu a
Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: Com grandes lutas tenho
lutado com minha irmã; também venci; e chamou-lhe Naftali.” (Gn.
30:4-8)
Se a mulher desse filhos, eles pertenciam à patroa.

Esposas e Concubinas
Diferença 5: As concubinas eram como esposas, mas com menos
direitos, por terem origem pobre ou não terem bens:
“E Abraão tomou outra mulher; e o seu nome era Quetura… Mas aos
filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes e,
vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque, enviando-os ao
oriente, para a terra oriental.” (Gn. 25:1,6)
Os filhos das concubinas também tinham menos direitos.

Concubinas podiam ser abandonadas
Diferença 6: As concubinas também podiam ser abandonadas, com uma mão na frente
e outra atrás:
“E disse a Abraão: Ponha fora esta serva e o seu filho; porque o filho desta serva não
herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por
causa de seu filho. Porém o Senhor disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos
acerca do moço e acerca da tua serva; em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz; porque
em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma
nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de
madrugada, e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro;
também lhe deu o menino e despediu-a; e ela partiu, andando errante no deserto de
Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi
assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco; porque dizia: Que eu não
veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou.” (Gn.
21:13-16)

Adultério só de mulheres casadas
Diferença 7: Só era considerado adultério quando um homem se deitava com uma
mulher casada.
“Quando um homem for achado deitado com mulher que tenha marido, então ambos
morrerão, o homem que se deitou com a mulher, e a mulher; assim tirarás o mal de
Israel.” (Dt. 22:22)
Observe ainda: “Não cobiçarás a mulher do teu próximo” (Dt. 5:21)
Não existe o “não cobiçarás o homem da tua próxima”.

O adultério era menos grave com mulheres pobres
Diferença 8: Se a mulher fosse meramente uma serva não desposada, o adultério
era considerado menos grave.
“E, quando um homem se deitar com uma mulher que for serva desposada com outro
homem, e não for resgatada nem se lhe houver dado liberdade, então serão
açoitados; não morrerão, pois ela não foi libertada.” (Levítico 19:20)
Compare com:
“Quando houver moça virgem, desposada, e um homem a achar na cidade, e se
deitar com ela, Então trareis ambos à porta daquela cidade, e os apedrejareis, até que
morram; a moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a
mulher do seu próximo; assim tirarás o mal do meio de ti.” (Deuteronômio 22:23,24)

Divórcio? Só se o homem quiser
Diferença 9: Não existia divórcio feminino. Somente o homem poderia se
divorciar, caso se envergonhasse da mulher.
“Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se
não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á
uma carta de repúdio, e lha dará na sua mão, e a despedirá da sua casa.” (Dt.
24:1)
Não faria sentido o divórcio feminino porque a mulher nem mesmo escolhia com
quem iria casar!

Poligamia (apenas masculina) era permitida
Diferença 10: Homens podiam ter mais de uma mulher. Mulheres,
se tentassem, seriam mortas por apedrejamento.
“Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu
vestido, nem a sua obrigação marital.Não faria sentido o divórcio
feminino porque a mulher nem mesmo escolhia com quem iria casar!”
(Ex. 21:10)

Ciúmes? Só do homem
Diferença 11: Somente os ciúmes do homem eram reconhecidos,
e a mulher exposta à vexação.
“E o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes,
por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes,
e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado…
Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Eterno, e
descobrirá a cabeça da mulher; e a oferta memorativa, que é a oferta
por ciúmes, porá sobre as suas mãos, e a água amarga, que traz
consigo a maldição, estará na mão do sacerdote.” (Nm. 5:14,18)

A última palavra era do homem
Diferença 12: A última palavra, especialmente quanto a bens, era
sempre do homem.
“Mas se seu marido lhe tolher no dia em que o ouvir, e anular o seu
voto a que estava obrigada, como também a pronunciação dos seus
lábios, com que ligou a sua alma; o Eterno lhe perdoará.” (Nm. 30:8)

Mulher não tinha herança
Diferença 13: Mulheres só tinham herança se não houvesse
herdeiro homem.
“E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não
tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha.” (Nm. 27:8)
As mulheres terem bens era algo extremamente raro.

Obrigada a casar com quem matou sua família.
Diferença 14: Quando havia guerra, os homens israelitas poderiam tomar as
prisioneiras como esposas, mesmo se tivessem matado toda a sua família.
“Quando saíres à peleja contra os teus inimigos, e o Eterno teu Senhor os entregar nas
tuas mãos, e tu deles levares prisioneiros, E tu entre os presos vires uma mulher
formosa à vista, e a cobiçares, e a tomares por mulher. Então a trarás para a tua casa;
e ela rapará a cabeça e cortará as suas unhas. E despirá o vestido do seu cativeiro, e
se assentará na tua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe um mês inteiro; e depois
chegarás a ela, e tu serás seu marido e ela tua mulher.” (Dt. 21:10-13)

Homossexualidade? Só masculina.
Diferença 15: A Torá é bastante detalhada sobre relacionamentos proibidos,
inclusive quanto a incesto e bestialidade. Mas, não proíbe a homossexualidade
feminina.
“Com homem não te deitarás, como se fosse mulher; abominação é.” (Lv. 18:22)
Mesmo essa proibição é interpretada por exegetas e pela própria halakhá judaica
como uma proibição quanto ao intercurso anal entre homens, e não como uma
proibição generalizada.

Idade de Casamento
Diferença 16: O que sabemos sobre a média de idade para casamento nos tempos
bíblicos?
“Aquele que ama sua esposa como a si mesmo e a honra mais do que a ele próprio, e
conduz seus filhos no caminho certo, e os casa um pouco antes deles atingirem a
puberdade - dele a Escrituras diz: ‘E saberás que teu tabernáculo será de paz e tu
visitarás a tua habitação, e não pecará.” (b. Sanhedrin 76b)
“R. Huna concordava com suas interpretações, pois ele dizia:Aquele que tem vinte anos
e não é casado passa todos os seus dias em pecado…
R. Hisda disse: A razão pela qual eu sou superior a meus colegas é que eu me casei aos
dezesseis. E se eu tivesse me casado aos aos catorze, teria dito a Satan: Uma flecha no
teu olho.” (b. Qidushin 29b-30a)
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Problema e Hipocrisia

Os Problemas
Problema 1:
Nossa sociedade é completamente diferente daquela dos tempos bíblicos.
Um adolescente que se forma cedo, conclui o Ensino Médio aos 17 anos.
Se fizer faculdade, a conclui aos 21 anos.
Dificilmente estará pronto para começar uma família antes dos 22 anos, no mínimo.
Essa idade seria considerada muito nova em nossa sociedade. Para a sociedade dos tempos
bíblicos, isso seria considerado casar-se muito velho.
Casar-se entre 25 e 30 anos já seria terrível para os tempos bíblicos. Depois dos 30, seria
considerado uma catástrofe, e a pessoa seria vista como "maldita pelo Eterno”.

Os Problemas
Problema 2:
A grande maioria das religiões é totalmente hipócrita quanto a
relacionamentos e sexualidade.
Ninguém quer voltar para os parâmetros dos relacionamentos nos tempos
bíblicos.
Mas, tiram versículos de contexto para poder justificar os seus próprios padrões
morais.
Os “padrões da família”, defendidos por muitos, podem até ser considerados
como bons. Mas não são bíblicos.

Os Problemas
Problema 2:
Este NÃO era o padrão de
“ideal de família” e de “bons
costumes” nos tempos
bíblicos!

Os Problemas
Problema 3:
Os problemas são outros!
Os problemas atuais são totalmente diferentes dos problemas dos tempos
bíblicos.
Casamento, divórcio e sexualidade tinham desafios muito diferentes dos
atuais.
Mas, ainda assim, as religiões aplicam as soluções daqueles problemas a
aos problemas atuais.

Entendendo a Bíblia

Entendendo a Bíblia
Temos três formas de entender a Bíblia.
1) A Forma das Religiões: Pegar só os versículos que interessam, e as
respostas a problemas antigos e fingir que se referem a problemas
atuais.
2) A Forma dos Agnósticos e Ateus: Achar que a Bíblia é ultrapassada
e não se aplica à atualidade.
3) A Boa exegese: Entender “como era” e “como se tornou” para
compreender o que a Bíblia tentou ensinar àquele povo.

O que a Bíblia fez
Coisas que a Bíblia limitou e corrigiu
1) Não se podia fazer qualquer coisa com mulheres compradas:
“Se ela não agradar ao seu senhor, e ele não se desposar com ela,
fará que se resgate; não poderá vendê-la a um povo estranho, agindo
deslealmente com ela. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela
conforme ao direito das filhas.” (Ex. 21:7-9)

O que a Bíblia fez
Coisas que a Bíblia limitou e corrigiu
2) Não se podia fazer qualquer coisa com mulheres escravas:
“E será que, se te não contentares dela, a deixarás ir à sua vontade;
mas de modo algum a venderás por dinheiro, nem a tratarás como
escrava, pois a tens humilhado.” (Dt. 21:14)

O que a Bíblia fez
Coisas que a Bíblia limitou e corrigiu
3) Não se podia fazer qualquer coisa com mulheres de quem se
suspeitasse adultério:
“Então aquele homem trará a sua mulher perante o sacerdote.” (Nm.
5:15)
Antes, o marido poderia matá-la, pois a lei que valia era a do marido.

O que a Bíblia fez
Coisas que a Bíblia limitou e corrigiu
4) Não se podia desrespeitar totalmente a palavra da mulher:
“E seu marido o ouvir, e se calar para com ela no dia em que o ouvir,
os seus votos serão válidos; e as suas obrigações com que ligou a
sua alma, serão válidas.” (Nm. 30:7)

O que a Bíblia fez
Coisas que a Bíblia limitou e corrigiu
5) Não se podia maltratar uma mulher ao se tomar outra:
Uma das condições era que a mulher não fosse maltratada. Outras
incluíam o filho não ser tratado com desprezo (Dt. 24:15-17) nem as
mulheres serem rivais (Lv. 18:18)

O que a Bíblia fez
Coisas que a Bíblia limitou e corrigiu
5) Não se podia acusar impunemente uma mulher de infidelidade:
“E o pai da moça dirá aos anciãos: Eu dei minha filha por mulher a
este homem, porém ele a despreza; E eis que lhe imputou coisas
escandalosas, dizendo: Não achei virgem a tua filha; porém eis aqui
os sinais da virgindade de minha filha. E estenderão a roupa diante
dos anciãos da cidade. Então os anciãos da mesma cidade tomarão
aquele homem, e o castigarão.” (Dt. 22:16-18)

O que a Bíblia fez
Coisas que a Bíblia limitou e corrigiu
6) Não se podia abandonar uma mulher, sem dar provas de que ela
foi repudiada:
“Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então
será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa
indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio, e lha dará na sua mão, e a
despedirá da sua casa.” (Dt. 24:1)

O que a Bíblia fez
Resumindo: A Sociedade nos tempos bíblicos era horrível.
A Bíblia fez o que pôde para corrigir o que dava, protegendo a parte
frágil, e trazendo mais igualdade e equilíbrio entre os sexos.
Mas, não dava para fazer tudo de uma vez!

O que a Bíblia fez
O Ideal da Bíblia
Relacionamentos monogâmicos e com igualdade de condições:
"E disse o Eterno Senhor: Não é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei uma auxiliadora
idônea para ele… E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e
trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne;
esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem o seu
pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne.” (Gn. 2:18,22-24)
Os mitos sumérios da criação traziam a mulher como ardilosa, criada para seduzir e fazer
cair o homem, e que por isso precisava ser subjugada!
A Bíblia era revolucionária e moderna, mas as religiões a tornaram obsoleta!

O que fazer
O que devemos, então, fazer ou proibir com base na Bíblia?
É simples: Tudo aquilo que fere o livre arbítrio da pessoa, e sua integridade física, psicológica ou
emocional.
Por exemplo: Ficar com pessoas desconhecidas é algo complicado, pois frequentemente uma das
partes acaba saindo ferida. A Bíblia nos ensina que não somos um pedaço de carne.
Por outro lado, o namoro, ou mesmo o sair algumas vezes com intuito de se abrir para um
relacionamento, é algo extremamente saudável.
Enganar o outro, seja saindo com várias ao mesmo tempo, namorando mais de uma pessoa, ou
mesmo praticando trocas de casais, é algo ruim. Novamente, alguém vai sair ferido.
Ter algum tipo de prática que fira o outro, como por exemplo agredir fisicamente ou com palavras,
oprimir, ameaçar, etc. é algo condenável, pois fere a dignidade do outro.

O que fazer
O Sexo
O ato sexual deve sempre ser responsável. Deve ser praticado de forma consensual, sem forçar a barra,
somente quando as duas partes desejam esse relacionamento. Não deve ser praticado baseado em promessas
vãs ou falsas expectativas.
Semelhantemente, deve também ser praticado com carinho, respeito, e sem se lançar a práticas que humilham,
constrangem, machucam, ou oprimem uma das partes. O par não deve ser visto como um pedaço de carne.
E, por fim, deve-se tomar os devidos cuidados para não transmitir doenças, nem tampouco trazer riscos à saúde
de um ou de outro. E não deve trazer um filho indesejado ao mundo acidentalmente.
Da mesma forma que a ingestão de álcool ou o ato de dirigir, o sexo ou mesmo o relacionamento amoroso devem
ser praticados exclusivamente por adultos, pois demandam grande responsabilidade.
O relacionamento amoroso, assim como o sexo, são coisas boas quando praticadas com bom senso. E que
podem ser ruins se não forem praticadas dessa maneira.

O que fazer
Mas, a existência de pessoas sem bom senso não pode servir de justificativa
para proibições, caso contrário teremos que proibir andar de carro porque
há pessoas irresponsáveis que se envolvem em acidentes. Ou teríamos que
proibir comer qualquer alimento que contenha açúcar ou gordura, pois o seu
uso sem bom senso pode trazer consequências negativas.
Por essa razão, é fundamental que os pais tratem a questão com os filhos de
forma a manter o diálogo e o esclarecimento. É curioso, mas como
psicanalista vejo muito mais casos de gravidez adolescente entre pessoas
cujos pais são rígidos demais, proíbem tudo, ou se recusam a dialogar sobre
o tema.

Gostou da Palestra?
Faça uma doação ao nosso projeto, para que possamos produzir cada vez mais, e sempre disponibilizar nossos
materiais gratuitamente!
Nós dependemos de doações para fazer tudo aquilo que, com muito carinho, produzimos em prol da adoração ao único
Senhor.
Para apoiar nossos projetos, utilize uma das contas abaixo:
Itaú (Preferencialmente)
Ag. 7062
C/C 26683-3
Caixa Econômica Federal (pode ser feito nas lotéricas)
Conta Poupança: 1374.013.93399- 5
(este número já inclui conta, agência e operação)
Banco do Brasil (pode ser feito nos Correios)
Ag. 3559-9 C/C 51292-3

