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A Ética Ministerial 
Casamento e Divórcio no Ministério 

 

 

 

 

 

 

 
 
           É claro, o assunto de Casamento e Divórcio é controverso. O profeta desta 
era William Marrion Branham, quando perguntado sobre alguma coisa que 
envolvia este assunto, ele sempre dizia: “No momento não tenho as respostas 
para este assunto tão controverso, estou esperando no Senhor, e no momento 
certo trarei este assunto no ASSIM DIZ O SENHOR”. E no dia 21 de fevereiro de 
1965 (EUA),ele pregou esta mensagem intitulada “Casamento e Divórcio”.   
 
           Por favor, seja paciente enquanto consideramos estes princípios decisivos 
e fundamentais, pois Deus falou a este profeta, e ele trouxe o ASSIM DIZ O 
SENHOR. Nos parágrafos 323, 324 desta mesma mensagem, o profeta diz: “323 
Eu digo isto agora de modo que os ministros entendam. Isto é para os que 
seguem esta Mensagem somente! 324 Oh, vocês estão contentes? [ A 
congregação diz: “Amém” – Ed.] Eu lhes disse a Verdade, ASSIM DIZ O 
SENHOR, do começo ao fim! [“Amém!”]. 
 
           Deus não nos dá méritos simplesmente por possuirmos o dom e sermos 
ungidos, sinceros e honestos; precisamos fazer a Obra segundo a Sua perfeita 
vontade. “Quando sacerdotes, ministros e demais obreiros recebem sua 
própria inspiração, por mais que estejam verdadeiramente ungidos como 
Davi; porém, se usam o recurso errado, canalizando a unção para o lado 
oposto, e consultam aos homens, as organizações, em vez de descobrirem o 
ASSIM DIZ O SENHOR; certamente o desastre será iminente”, Tentando fazer 
um serviço para Deus... 221,27/11/65. 
 
           Aprendemos com a mensagem, que três coisas derrubam o homem: Mulher 
(Sansão), Dinheiro (Balaão) e Fama (Saul). E neste breve estudo queremos 
abordar sobre a “Mulher”. Em estudos posteriores queremos trazer sobre os outros 
dois: Dinheiro e Fama.  
 
          Com a verdade sendo encoberta pelos argumentos, réplicas e incerteza, 
muitos se desesperam de serem capazes de determinar com precisão a vontade 
de Deus neste caso. Nestes tempos emocionais e cheios de dissensões, é 
indispensável que nos lembremos dos princípios básicos e simples que governam 
nosso relacionamento com Deus e no ASSIM DIZ O SENHOR. Nossas conclusões  
dependerão muito do estado do espírito com o qual abordamos este estudo. 

ÉTICA: Parte da filosofia que estuda os DEVERES do homem para com 
DEUS e a SOCIEDADE. Ciência da moral. 
 

ÉTICA, se refere, portanto, à maneira de vida ou de conduta 
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Nossas primeiras responsabilidades diante de Deus são ouvir sua Palavra e 
cumpri-la. Estas exigências, ainda que sejam simples de afirmar, não são simples 
de obedecer. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, 
enganando-vos com falsos discursos. (Tiago 1:22). Mas ele disse: Antes bem 
aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. ( Lucas 11:28). 

Ouvir a Palavra 

Ouvir a palavra corretamente não é um passo fácil que se pode dispensar 
quando se cresce em Cristo. Todos precisamos ter cuidado em como ouvimos.  

Deus chama de nobres estes cristãos de Beréia porque eles ouviram a  

 

 

 

Palavra corretamente: primeiro, eles a receberam avidamente; em segundo 
lugar, eles a confirmaram nas Escrituras; em terceiro, creram nela quando a 
acharam verdadeira. Este é um excelente exemplo para nós.  

Eles receberam 

Os de Beréia receberam a Palavra avidamente, com a mente aberta e 
receptiva. Outros fecharam suas mentes e tamparam os ouvidos (Atos 7:57; 
Mateus 13:14-15). Uma vez que para aprender a verdade é necessário ter a 
mente aberta, evitemos as qualidades que fecham as mentes:  

Preconceito  Se já formamos idéia antes de um estudo cuidadoso da evidência, 
nunca aprenderemos a verdade. Os judeus negaram a Jesus em face da 
evidência irrefutável, porque eles já haviam decidido que seu Messias não iria ser 
crucificado (veja 1 Coríntios 1:23); portanto, a evidência não tinha importância. 
Precisamos querer re-examinar as velhas conclusões e as tradições que nos 
agradam, a respeito do divórcio e novo casamento, à luz das Escrituras. Muitos de 
nós, às vezes, abandonamos velhas crenças, em outras áreas. Temos que desejar 
fazer o mesmo aqui também.  

Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher, que 
estava entre a multidão, exclamou e disse-lhe: "Bem-aventurada 
aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram!" Ele, 
porém, respondeu: "Antes bem- aventurados são os que ouvem a 
palavra de Deus e a guardam!" (Lucas 11:27-28)  

Ora, estes de Beréia eram mais nobres do que os de Tessalônica; 
pois receberam a Palavra com toda a avidez, examinando as 
Escrituras todos os dias para ver se as cousas eram de fato assim. 
Com isso muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e 
não poucos homens. (Atos 17:11-12)  
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Preferência  O que queremos que a verdade seja, muitas vezes nos impede de 
abrir a mente para aprendê-la. É tão difícil estudar abertamente quando aqueles 
que amamos são diretamente afetados pelas nossas conclusões. Mas se não 
amamos a verdade de todo o coração, Deus mesmo pode atuar para nos 
convencer de uma mentira (2 Tessalonicenses 2:9-12). Se eu tiver um sentimento 
forte e uma preferência pessoal por uma conclusão em particular, vou precisar de 
um esforço disciplinado para que receba a Palavra abertamente.  

Presunção  A presunção prejudica uma mente aberta. Se temos que admitir que 
temos estado errados, a presunção pode nos impedir a um estudo sério. O 
orgulho de nosso próprio raciocínio e nossas crenças nos impede de humilharmo-
nos diante das afirmações daquele cujos caminhos e pensamentos são 
infinitamente mais altos do que os nossos. Confiança em idéias espertas, que 
fogem do significado claro das passagens da Bíblia, impede que muitos recebam a 
Palavra de Deus. Possa Deus humilhar nossos corações enquanto procuramos a 
verdade neste assunto tão difícil.  

Preocupação  A verdade freqüentemente requer muito esforço para se aprender. 
Enquanto uma relação desnorteante de pontos de vista variados competem pela 
nossa atenção, podemos não querer gastar o tempo e o esforço necessários para 
procurar a vontade de Deus. Para amar a verdade, temos que procurá-la de todo o 
coração.  

Protesto  As pessoas, freqüentemente, dizem que por haver tanta divergência 
entre os irmãos cultos, a respeito do divórcio e novo casamento, é impossível 
estar-se realmente certo da vontade de Deus. Considere Paulo em Beréia. Ele 
resistiu praticamente sozinho, enquanto os estudiosos daquele tempo o 
contradiziam. O grau da controvérsia não tem influência na decisão se a verdade é 
ou não encontrável. Se Deus tem falado, podemos conhecer a verdade.  

Eles examinaram as Escrituras 

Os de Beréia não somente tinham um coração receptivo, eles também 
examinaram as escrituras para verificar a exatidão do que Paulo disse. Há quatro 
coisas importantes que eles fizeram:  

Examinaram  Esses homens investigavam por sua conta. Eles não estavam 
querendo aceitar a palavra de um outro; eles examinaram para ver se era de fato 
assim. Muitos prefeririam só seguir o que seu pregador favorito ou os anciãos da 
igreja ensinam. Mas temos que estar querendo examinar as Escrituras nós 
mesmos para verificar a verdade.  

As Escrituras  Esses homens reconheciam a fonte da verdade. A única maneira 
pela qual conhecemos a vontade de Deus é pelas Escrituras. Nossos sentimentos, 
idéias, intuições e impressões não são o padrão. Tenho que ter muita fé para 
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aceitar o que as Escrituras ensinam sobre o divórcio e novo casamento mesmo 
que não me pareça razoável, como o mandamento para sacrificar Isaque deve ter 
parecido a Abraão. Muito simplesmente, o que as Escrituras dizem é justo.  

Diariamente  Os cristãos de Beréia queriam realmente saber a verdade. Interesse 
e estudo sério são exigências absolutas se vamos determinar a verdade no meio 
de vozes conflitantes. Assuntos difíceis testam nossa vontade de buscar a 
verdade.  

Se era de fato assim  Esses de Beréia acreditavam que se poderia saber se, de 
fato, era assim, pelo estudo das Escrituras. Temos que ser homens de convicção 
suficiente para defender o que as Escrituras ensinam. Se cada pregador, cada 
igreja e cada estudante de grego neste mundo acreditassem no erro, poder-se-ia, 
ainda, conhecer a verdade com certeza, seguindo as Escrituras. Quanto mais 
estudo das Escrituras e menos pesquisa de opiniões fizermos, mais convicção da 
verdade desenvolveremos.  

Eles acreditaram 

Como resultado de sua busca os de Beréia acreditaram no que haviam 
ouvido Paulo (1º anjo) pregar. O que as Escrituras ensinam é justo; podemos ter 
toda a confiança e acreditar e seguir a Palavra de Deus. É nossa esperança que 
você leia estas páginas abertamente, compare-as com as Mensagens do Profeta 
William Marrion Branham (7º anjo) e com as Escrituras aplicadamente e acredite 
firmemente no que elas ensinam.  

Obedecer à Palavra 

          Deus exige energicamente obediência a sua vontade. Obedecê-lo rigorosa e 
cuidadosamente não é demais. Uma profunda e minuciosa preocupação em fazer 
exatamente a vontade de Deus é, antes, uma expressão de nossa fé em Deus e 
do nosso amor por ele. A fé em Deus nos faz desejar confiar implicitamente em 
cada palavra dele. O amor por Deus nos faz desesperadamente agradá-lo.  

         Alguns agem como o moço rico de Marcos 10. Ele ouviu a palavra 
avidamente. Ele creu no que Jesus disse. Ele queria obedecer. Mas retirou-se 
entristecido, porque não queria pagar o preço. Que tragédia! Deus nunca disse 
que seria fácil fazer sua vontade.  

Alguns admitem que se uma conclusão a respeito das Escrituras dificulta a 
obediência para algumas pessoas, então essa conclusão é incorreta. Realmente, 
Jesus sempre encorajou o exame do custo (Lucas 14:25-33) e alertou sobre as 
exigentes solicitações feitas aos discípulos. Para seguir a Jesus eu tenho que 
estar disposto a abandonar tudo: propriedades, família e até meus próprios 
desejos.  Teria você sacrificado Isaque, se você tivesse sido Abraão? Teria você 
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vendido tudo se fosse o moço rico? Ou teria sido certo que Deus não poderia 
exigir algo tão custoso e extremo? Pois, que aproveitará o homem se ganhar o 
mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? 
(Mateus 16:26).  

 
 
 
 
 
 
 
 

”Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus”. 
(Efésios 6:17). 

          Há muita confusão no mundo sobre a necessidade do batismo. Mas não é 
porque Jesus não pode ser entendido (veja Marcos 16:16). É por causa das 
teorias dos homens e dos esforços para evitar o que Jesus disse. Há muita 
confusão no mundo sobre as conseqüências de casamento, divórcio e novo 
casamento.  

Mas não é porque Jesus não pode ser entendido. É por causa das teorias 
dos homens e dos esforços para evitar o que Jesus disse. Por que homens no 
mundo das denominações não reconsideram suas posições quanto ao batismo 
quando são forçados a contradizer o simples significado de passagens tão claras? 

 Por que você não reconsidera suas crenças a respeito do divórcio e novo 
casamento, se elas contradizem o significado de tais passagens como Mateus 
5:32, 19:9; Marcos 10:11-12; Lucas 16:18; Romanos 7:2-3; 1 Coríntios 7:10-11? 
Tem sido sempre o homem simples, com fé e devoção que tem entendido a 
vontade de Deus. Possa Deus abençoar-nos para ouvirmos sua Palavra e 
obedecê-la.  

           Embora sabemos, que muitas vezes ouvimos boatos de que Pastor fulano 
de tal tem problemas de casamento e divórcio e não deve mais exercer o 
ministério, pois cometeu isto após conhecer a Mensagem e o certo do errado, mas 
precisamos saber corretamente se aquele ministro tem este problema mesmo.  

Pois não devemos acusar um ministro, sem 2 ou 3 testemunhas, (1 Timóteo 
5:19) e embora seja verdade, isto deve ficar por conta do ministro, ele sabe se 
pode fazer estas coisas ou não, se tem ministério para tal.  
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           Por que muitos que não tem problemas de casamento e divórcio, e também 
não tem chamado para o ministério, pois se estão em outro artigo como AVAREZA 
(amor ao dinheiro) FAMA, NÃO TEM OS FILHOS EM SUJEIÇÃO, NÃO 
GOVERNA BEM A SUA CASA, ORGULHOSO etc... pois o profeta ensina que são 
muitos os requisitos para ser um Pastor, portanto, os mesmos não podem acusar 
seu companheiro de ministério, pois estará caindo num grave erro, onde Jesus 
disse: 

 

 

 

           Se alguém ficou sabendo do problema do ministro depois e na sua 
consciência fica aquela dúvida, não podemos ficar falando daquele ministro, ainda 
que ele seja escolhido pelos homens para ministrar e não por Deus, não toque no 
problema deste ministro; Saul foi escolhido pelo povo e não por Deus, mas Davi 
reconhecia a unção que estava sobre Saul pelos resultados do seu reinado. E não 
tocava no ungido do Senhor. (1 Samuel 24:10). 

           A maneira como nos referimos a uma pessoa ou a um colega de ministério, 
deve ser norteada pelo respeito. Por isso, o Pastor ao se referir a um 
companheiro, não deve fazê-lo de forma depreciativa. Ninguém é perfeito. Nem 
todos têm o mesmo dom ou estilo, por isso, o julgamento da obra de cada um 
pertence ao Senhor, (1 Coríntios 4:3-5). 

           Tem uns que apenas foi escolhido para satisfazer um grupo de irmãos e 
trazer divisão. Quando todos deveriam estar ao lado do ministro que não tem este 
problema para não ter o que reclamar.  

Devemos reconhecer ministérios abençoados com este problema antes da 
Mensagem, quando estavam na ignorância. E o profeta depois que pregou 
Casamento e Divórcio, alguns pastores que tinham este tipo de problema, 
perguntaram ao profeta: E agora o que faremos? E o profeta disse para ficar como 
estavam, pois não tinham conhecimento de toda verdade, se sujeitando a um 
Bispado que tem os requisitos necessários, esperando em Deus para colocar em 
ordem. 

           Sabemos que a Palavra ensina que um (Pastor) deve ser marido de uma 
esposa. "Convém, pois, que o bispo (Pastor) seja irrepreensível, marido de 
uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar”. 
(1Timóteo 3:2; Tito 1:6). Claro que sabemos, que se o Sacerdote for viúvo, pode 
casar com outra também.  

 “Ou como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o argueiro 
que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no 
teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás 
bem para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão”. (Lucas 6:42).  
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           Também sabemos que a Mensagem é contra um Pastor casar com uma 
mulher tocada por outro, está na Mensagem Casamento e Divórcio (221, 253, 
254, 255a trad. dos EUA). 221 Não há ministro que possa se casar com uma 
viúva. Vocês sabiam disso? Vocês querem ler isso? Muito bem, procurem 
nos Levíticos, Levítico 21:7 e Ezequiel 44:22, e Isto lhes mostrará que não 
era para o sacerdócio se casar com uma mulher que tivesse sido tocada por 
homem. Este tipo é da virgem Noiva de Jesus Cristo, porque eles 
manuseavam o Fogo de Deus, os sacerdotes, os filhos de Arão.   

253 Salomão podia casar com qualquer mulher que não fosse casada, ele 
podia casar com qualquer mulher que quisesse. Um sacerdote podia casar 
somente com uma mulher que fosse virgem. Salomão...  

254 Como Davi, ele casou (qual era o seu nome?) Abigail. O que, houve um 
homem chamado um “louco,” ele tinha uma esposa admirável, e ele morreu. 
E Abigail casou com Davi; ele era rei não sacerdote, veja, assim ele-ele 
casou.  

255a Porém um sacerdote não podia fazer isto, porque tinha tocado ou tinha 
obtido uma mulher para ser sua esposa que já havia sido mulher de algum 
homem.  

           Aqui vemos o quanto é tremendo o chamado para um Ministério Pastoral, 
pois além de ser marido de uma mulher, ela deve ser virgem. Portanto quando 
Deus chama um homem para o ministério Pastoral ele o guarda desde o seu 
nascimento, assim como a sua esposa, e depois de casado também.  

Por que se a esposa de um Pastor o deixa, isto prova que ele nunca teve um 
chamado Divino, pois quando Deus chama o homem para o Pastorado, chama a 
sua esposa também. 

           Hoje o que mais vemos, são Pastores com casamentos destruídos, ou por 
traição ou abandono de sua esposa. E satanás perito na arte de sofismar, coloca 
na mente daquele Pastor traído ou abandonado, que ele pode casar com outra e 
continuar no ministério.  

Porem a Bíblia ensina que pode casar com outra só em caso de adultério, 
baseado em (Mateus 19:9) "Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar 
sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete 
adultério; e o que casar com a repudiada também comete adultério". Muitos 
se desculpam dizendo que a sua esposa o deixou, e com base bíblica, diz que 
pode casar com outra, pois foi traído ou abandonado. 

           Porém, nestes casos têm que haver uma análise bem profunda, pois, não 
dar a assistência necessária a sua esposa e filhos, como alimentação, amor, 
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conforto e guarida, e deixa-la a mercê de lobos vorazes e ela o deixar, este Pastor 
é culpado pela separação. (Não somente o Pastor é culpado nesta ordem como 
qualquer marido) 

A Igreja é soberana neste caso, e sendo uma Igreja amorosa, vai perdoar o 
seu Pastor pelo seu ato pecaminoso, salientando que quem perdoa os pecados de 
alguém não é em si a igreja mas Deus; porém ministerialmente não esta Apto de 
Pastorear; se ele (Pastor) continuar no ministério, isto provará que não crê nesta 
Mensagem. 

           Hoje, muitos que dizem serem seguidores desta mensagem, dizendo crer 
no profeta, negam com os frutos, pois Jesus disse: “Portanto pelos seus frutos 
os conhecereis”, (Mateus 7:20). Portanto crêem, mas negam pelas suas obras. O 
Pastor deve ser  um exemplo para ser seguido por todos os membros da igreja (1 
Pedro 5:3, Tito 2:7). 

Vamos analisar alguns pontos: 

Quanto Tempo Deveria Durar Um Casamento? 

"Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive" 
(Romanos 7:2). "A mulher está ligada enquanto vive o marido" (1 Coríntios 
7:39).  

A intenção de Deus é que um esposo e uma esposa permaneçam casados 
até que a morte os separe. Deus une esposo e esposa num só ser, e esta união é 
para ser permanente. “Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e 
apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne”, (Gênesis 2:24). O 
relacionamento marido-mulher (eles são uma só carne até a morte). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posso Separar-me? 

Há razões básicas porque separação/divórcio é pecaminoso: 
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• Primeiro, Deus disse: “Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o 

homem”. (Marcos 10:9).  
 
• Segundo, É pecaminoso por causa do que o homem faz à sua companheira, 

quando ele se separa/divorcia dela. Jesus disse que ele a expõe cometer 
adultério (Mateus 5:32). Fazer com que outro tropece e se perca é um pecado 
tremendamente horrível. “Mas, qualquer que escandalizar um destes 
pequeninos, que crêem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao 
pescoço uma mó de azenha, e se submergisse na profundeza do mar”. 
(Mateus 18:6).  

• Terceiro, A separação/divórcio é pecaminoso, porque eu prometi ficar com 
minha esposa até que a morte nos separe. Deus detesta a mentira e a quebra 
da promessa (Apocalipse 21:8); O voto mais antigo é que tem que ser mantido! 
O voto do novo casamento viola totalmente a Palavra de Deus e é, de acordo 
com o Senhor Jesus Cristo, chamado de adultério, pois o primeiro casamento 
(e seu respectivo voto) continua em vigor! Não se pode fazer um novo voto, 
contrariando (Rom. 1:31 diz sobre os réprobos: "infiéis nos contratos") o 
primeiro voto! Essa racionalização humana, levada ao óbvio extremo dos 
irresponsáveis, deixa a porta aberta para libertinos (e como eles são muitos...) 
casarem tantas vezes quanto queiram, zombando da instituição do casamento. 
A Palavra de Deus está acima da palavra do homem, que se torna mentiroso 
(Rm. 3:4) quando não cumpre os seus votos (Prov. 20:25; Sal. 22:25; 50:14; 
61:5-8; 66:13; 116:14, 18; Ecl. 5:4-5, Is. 19:21). Consequentemente, esse voto 
tolo (ver um voto abominável em Jer. 44:25) do recasamento, é pecaminoso e 
uma afronta contra Deus. Ele não tem valor algum. 

 
 

 UM HOMEM SEPARADO/DIVORCIADO PODE SER PASTOR? 

Não! 10 motivos o impedem!  

1. Ele não é exemplo dos fiéis.  

        Em 1 Timóteo 4:12, Paulo exorta ao pastor Timóteo para que seja "...o 
exemplo dos fiéis..." O homem que está no segundo, e em até alguns casos, 
terceiro ou mais casamentos, não pode ser exemplo dos fiéis, por não ser esta a 
vontade de Deus para o seu povo: Ele odeia o divórcio (Malaquias 2:16). Os 
jovens de tal igreja estariam automaticamente, levantando a possibilidade de o 
seus futuros casamentos, se não derem certo "como o do pastor", o divórcio 
seria uma opção e ainda Deus os estaria ainda abençoando após algumas 
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"tribulações..." Desastroso exemplo seria também para os que entrarão ou já estão 
no ministério pastoral. O cristianismo verdadeiro não segue o lema de "faça o que 
eu digo mas não faça o que eu faço". Paulo disse "sede meus imitadores como eu 
sou de Cristo"( 1Coríntios 3:15). O ministério pastoral não é para qualquer um, 
mas para os que tem condições morais de dar exemplo e tem chamada divina 
para isto (Hebreus 13:7). 

2. Ele não é irrepreensível. 

        Em 1 Timóteo 3:2 temos as qualificações para o pastor: " Convém, pois, que 
o bispo seja irrepreensível..." A palavra traduzida por irrepreensível usada no 
texto acima é no grego "anepleptos". Ela aparece 3 vezes no Novo Testamento, a 
saber: 1 Timóteo 3:2, 5:7 e 6:14. O significado é sempre o de alguém de quem 
não se pode falar nada contra, sem mancha, sem culpa inacusável. Independente 
ser ou não o causador do divórcio ( se é que existe tal condição ), o homem que 
passou por esta experiência não se encaixa nas exigências bíblicas e será usado 
pelo Diabo para escandalizar e envergonhar o evangelho. Existe "pastor" que se 
casou em rebeldia contra os conselhos dos pais, de amigos e até de seus 
pastores atraindo as maldições do Senhor. Tal flagrante violação da vontade de 
Deus, tornou tal crente o único responsável pela falência do seu próprio 
casamento, desqualificando-o de uma vez por todas, para o exercício do 
pastorado.  

3. Ele não é marido de uma mulher. 

         "Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher... " 
(1Timóteo 3:2). A expressão "marido de uma mulher" significa muito mais do que o 
leitor superficial possa imaginar. O ensino é que a mulher com quem o bispo é 
casado, é a sua primeira e única! Não tem nada a ver com a condenação de 
relacionamentos simultâneos, o que seria adultério.  

A condenação da poligamia seria um absurdo tão redundante e flagrante que 
Paulo não precisaria se referir para uma pessoa especial como o bispo. O que 
está em jogo é a conduta ilibada e irrepreensível do pastor no seu relacionamento 
singular com a sua primeira esposa.  

Veja o verso afim em 1 Timóteo 5:9. "...e só a que tenha sido mulher de um 
só marido." É óbvio que a viúva a que Paulo se refere, só poderia receber auxílio 
da igreja se tivesse vivido com um só homem. Por estar ele morto não haveria 
outro. Esta é a mesma construção gramatical que se refere a situação do pastor, 
apenas invertendo-se os substantivos. A ênfase em 1 Timóteo 3:1 sobre a vida 
conjugal do pastor é tão flagrante, que a mesma palavra que é usada para 
expressar a unicidade da mulher da sua vida, é usada também em todas as vezes 
no Novo Testamento para expressar que marido e mulher se tornam uma só 
carne.  
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O homem que se divorcia e se casa com outra mulher não reverte o se 
tornar uma só carne com a primeira, portanto ele não é mais marido de uma só 
mulher nem na singularidade nem na ordem numeral. Se voltasse para a primeira 
mulher cessaria o adultério, mas a desqualificação está selada para sempre. 

4. Ele não tem autoridade para exortar nem aconselhar. 

          Certo pastor, que estava no segundo casamento, teve a audácia de, ao 
pregar numa determinada igreja, mencionar a sua indignação ao se deparar com 
colegas que estavam no segundo casamento...Tal falta de honestidade e 
coerência nos faz lembrar a advertência do Mestre que disse "Ou como dirás ao 
teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho; estando uma trave no teu" ( 
Mateus 7:5 ).  

O divorciado não pode pregar numa igreja como pastor, muito menos 
aconselhar os casais crentes sobre família, porque a sua não é mais exemplo. Se 
tentar aconselhar estará sendo hipócrita, se não aconselhar estará sendo omisso 
com o ministério mutilado. Não tem jeito, o cristianismo não funciona segundo 
palavras vazias, mas com exemplo de vida. Mesmo que o homem não tenha se 
casado novamente, a situação de separação da primeira esposa já o desqualifica 
para o pastorado. 

5. Ele contradiz a própria palavra que prega por exercer, em rebeldia, uma 
posição para a qual Deus não o permitiu nem o chamou. 

          Quando o pastor sobe ao púlpito para pregar, ele não pode expressar as 
suas opiniões. Ele tem que entregar uma mensagem que não é a sua. Ele tem que 
pregar a Palavra de Deus em obediência a Cristo.  

Se o pregador está em rebeldia no seu viver, ele está desqualificado para 
pregar. Suas palavras são vazias e sem unção. Não importa o que a igreja pense, 
o tamanho da congregação, ou quantas conversões acontecem: o seu líder 
nessas condições está sem a bênção do Senhor, não importando os "sinais 
externos": os resultados não autenticam a fonte (1Coríntios 3:13-15). 

6. Ele seria um desastre espiritual a médio e longo prazo para a igreja 
imatura que o aceitar. 

          Não se pode colocar o pecado em compartimentos. Quando ele entra na 
igreja sob a forma de omissão e rebeldia contra a palavra de Deus, qual fermento 
se espalha para vários outros setores. Com o pecado não se brinca.  

A tendência do homem é o pecado, principalmente na área de família e 
sexo. Na igreja isto também se verifica. Se a liderança não tem os padrões de 
Deus, a degeneração dos crentes é certa.  
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Os líderes cristãos não podem ser egoístas, buscando seus interesses a 
curto prazo nem status de liderança para encobrir pecados pessoais. Se os 
padrões são decadentes, pode esperar que os crentes que se desenvolveram 
dentro do ambiente de tolerância com o pecado serão cada vez mais decadentes, 
frios e finalmente apóstatas.  

Veja as advertências do Senhor às 7 igrejas do Apocalipse. A igreja local 
muito menos ordem de pastores, não têm autoridade para aceitar um pastor 
divorciado. Eles estariam em rebeldia contra a palavra de Deus, independente do 
número de votos que homologou a aceitação.  

Os crentes sérios que porventura pertençam a tal igreja deveriam 
imediatamente se retirar dela (Apocalipse 18:4), recusando submeter-se a um líder 
desqualificado e não aprovado por Deus. O voto da maioria nesse caso não opera 
a vontade de Deus (Exodo23:2). 

7. Ele desonra o gesto nobre de ex-pastores que abandonaram o ministério 
por fracassarem no casamento. 

          Há diversos casos de pastores que, apesar de terem o chamado de Deus 
para o ministério, tiveram a dignidade e a nobreza de abandoná-lo após se 
desqualificarem devido ao divórcio, separação ou conduta. Quando alguém 
insiste em permanecer no ministério nessas condições está desonrando a 
Deus e a esses homens dignos que entenderam que não era mais a vontade 
de Deus a sua liderança sobre o Seu povo. Quando alguém assim permanece 
no ministério, na verdade está se julgando muito importante e indispensável para o 
trabalho de Deus (Lucas 17:10). 

8. Ele destruiu o modelo de compromisso eterno e indissolúvel entre Cristo e 
a igreja. 

          O relacionamento eterno entre Cristo e os salvos, é comparado com o do 
marido e esposa cujo compromisso não é para ser quebrado (Efésios 5:22-33).  

9. Ele não pode celebrar nenhum casamento. 

          Até que a morte os separe (Romanos 7:2-4, 1Coríntios 7:39) ? Como pode 
um pastor proferir os votos conjugais para um casal de noivos , se ele mesmo 
não cumpriu na sua vida? 

10. Ele está contribuindo para a degeneração dos padrões familiares das 
gerações seguintes. 

          Se pastores, tendo suas famílias dentro dos padrões bíblicos, já sofrem com 
a desintegração de várias famílias da membrezia, imagine se do púlpito vem o 
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péssimo exemplo do fracasso conjugal. Nesse caso os fundamentos da família 
estão abalados para as gerações seguintes (Salmos 11:3). 

Conclusão 

          O divórcio é uma ameaça para a família cristã. As sua conseqüências são 
devastadoras para a família. Por esse motivo "...o Senhor Deus de Israel diz que 
aborrece o repúdio..." (Malaquias 2:16).  

O homem que foi chamado para anunciar a palavra de Deus como pastor 
não pode ser divorciado, muito menos casado pela segunda vez. Se alguém está 
nessa triste situação deve ter a humildade suficiente de abandonar o ministério 
urgentemente para não causar mais prejuízos ao testemunho do evangelho e 
procurar exercer os seus dons fora da liderança da igreja, pois o seu chamado 
acabou tão logo tenha ocorrido a desqualificação.  

Para os crentes que desfrutam a bênção de ter o seu casamento dentro da 
vontade de Deus, fica o alerta para, humildemente, reconhecer a graça do Senhor 
(1Cor 10:12) e buscar em fervente oração, forças e discernimento para combater 
as armadilhas do maligno para a destruição da família. 

          Temos que ter cuidados com aqueles que mudam a verdade de Deus em 
mentira, isto o apóstolo Paulo já advertia na carta aos Romanos capítulo 1 
versículo 25 Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. 

A seguinte história pode mostrar a diferença entre verdade e mentira: 

          "Certa vez a verdade e a mentira foram passear juntas. Passaram perto de 
um belo lago, e o dia estava quente. A mentira falou à verdade: ‘Venha, vamos 
nadar juntas, está um dia tão bonito.’ A verdade respondeu: ‘Sim, vamos nadar.’ 
Ambas se despiram, e a verdade pulou na água antes da mentira; a mentira ficou 
fora da água, pegou as roupas da verdade e sumiu. Desde então, a mentira anda 
por aí com as roupas da verdade, mas a verdade é considerada mentira." 

          "Ateus juramentados não são nem um décimo tão perigosos quanto 
pregadores que lançam dúvidas e esfaqueiam a fé..." (Charles H. Spurgeon, The 
Sword and the Trowel, Agosto 1887.) 

          "Os principais agentes de Satanás são encontrados não nos bares ou nas 
jogatinas, etc., mas nos nossos seminários e nos púlpitos!" (Arthur Pink) 
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