Doutrinas Falsas e Hipócritas

Mateus 22.29 - Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as
Escrituras, nem o poder de Deus.
Quero começar com este texto de Mateus, onde Jesus deixa bem claro que erramos, não
conhecendo as Escrituras. Isto é um fato em nossos dias. Denominações estão surgindo e cada
uma segue aquilo que seus líderes dizem ou pregam, deixando de lado o que é mais importante:
as Escrituras Sagradas. Se todos estudassem a Bíblia, não seriam enganados e levados por vãs
filosofias. Lutero, o grande reformador, deixou bem claro em seus livros a necessidade do povo
conhecer a Palavra e desta forma chegar ao conhecimento de Deus.
Estes dias, estive em uma de nossas igrejas e, vou ser sincero, me deparei com algo terrível: um
pregador tentando “doutrinar” a igreja quanto a costumes. Fiquei admirado de quanta ignorância e
machismo ainda se predomina dentro da igreja. O fato é que este pregador, intitulado pastor, digo
intitulado, pois para ser um pastor, é necessário ter chamada divina e, além disto, ter
conhecimento das escrituras, o que infelizmente este cidadão não tinha. Para resumir, a sua
mensagem era sobre as irmãs de cabelo curto, as que usam maquiagem, pintam cabelo ou ainda
usam calça, que estão caminhando para o inferno. Difícil acreditar, em pleno século XXI, ainda
estarmos com doutrinas da Idade média. E, ao final do culto, acreditava que o pastor responsável
pela igreja daria uma “consertada” no que o pregador tinha falado, e, para minha surpresa, o
pastor defendeu a ideia e disse à igreja que é necessário ouvir a doutrina mesmo no domingo.
Fiquei de boca aberta e inconformado. Alguns visitantes se sentiram muito incomodados com isto,
pois possuíam cabelos curtos e outras estavam maquiadas. Só não levantaram e saíram por
vergonha. Então, resolvi deixar aqui um breve estudo com algumas passagens das Escrituras que
falam sobre como devemos nos vestir e nos comportar.
E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher; e não se envergonhavam. Gênesis 2:25
Adão e Eva foram feitos nus, ou seja, Deus não fez o homem para usar roupas, pois foram
criados de forma perfeita e bela. Mas com a entrada do pecado, acabou-se a beleza, os dois se
sentiram envergonhados e resolveram se esconder atrás das árvores.
Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus; e coseram folhas
de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no
jardim pela viração do dia; e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor
Deus, entre as árvores do jardim. Gênesis 3:7-8.
Olha que interessante, quando estavam nus, podiam aparecer diante de Deus sem problemas,
agora com o pecado e vestidos de folhas se esconderam. Então, quer dizer que não importa que
roupa você invente ou crie, o que nos afasta de Deus não são as vestimentas e sim o pecado que
habita em nós.
Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus; e os vossos
pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59:2
Deus, então, faz vestimentas para eles, pois as que eles tinham fabricado durariam pouco tempo.
E fez o Senhor Deus a Adão e à sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Gênesis 3:21
Agora eu pergunto: como seriam estas roupas? Saia pra baixo do joelho, blusa de manga longa,

sem decote para ela e para ele um terno com gravata? Desculpe, fui um pouco irônico. Mas veja
bem o que Deus fez com os sacerdotes:
Também não subirás ao meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta
diante deles. Êxodo 20.26.
Os sacerdotes usavam saia e, o pior, nada por baixo. Então, Deus proibiu a subida deles por
escadas, assim evitando mostrarem suas partes íntimas. Ou seja, o altar deveria ser construído
sem degraus a fim de evitar a vergonha. Mas acontece que, quando é feito o tabernáculo, Deus
resolve mudar a roupa dos sacerdotes, para evitar constrangimentos. Leia:
Também farás túnicas aos filhos de Arão, e far-lhes-ás cintos; também lhes farás tiaras,
para glória e ornamento. E vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também seus filhos; e os
ungirás e consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faze-lhes
também calções de linho, para cobrirem a carne nua; irão dos lombos até as coxas. Êxodo
28:40-42
Logo, houve mudança da roupa, por causa do tabernáculo, pois agora haveria rampa para o
sacerdote subir e então seria necessária uma bermuda por baixo da saia. Quer dizer que com a
mudança da cultura, há mudança das vestes.
Alguns vão alegar e dizer que também está escrito:
Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher; porque,
qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 22:5.
Nesta passagem, como em todo o contexto bíblico, Deus não aceita o homossexualismo. Homem
deveria ser homem e nunca se transvestir de mulher e vice-versa. vejamos outros textos sobre
isto:
Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus?
Não erreis: nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados,
nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os
maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6:9-10
Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram o
uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o
uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros,
homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que
convinha ao seu erro.
E, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a
um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm; Estando cheios de toda a
iniqüidade, fornicação, malícia, avareza, maldade; cheios de inveja, homicídio, contenda,
engano, malignidade; Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus,
injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às
mães; Néscios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem
misericórdia; Os quais, conhecendo o juízo de Deus (que são dignos de morte os que tais
coisas praticam), não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem.
Romanos 1:26-32.
Certa vez, um pastor, bem tradicional nos costumes, fez aniversário e uma irmã levou um
presente. Fez questão que ele abrisse e verificasse se era do seu gosto, pois segundo ela era

uma calça Jeans. Ele, ao abrir, constatou ser uma calça jeans feminina e falou que ela devia ter
se enganado, pois aquela calça era pra mulher. Ela então perguntou: quer dizer que existe calça
para homem e calça para mulher? Ele, sem graça, falou: - É, irmã, preciso mudar meus conceitos.
Todo estudante da Bíblia deve buscar o conceito histórico dos textos bíblicos e também todo o
contexto, pois se ficarmos presos a um versículo ou apenas um texto, podemos errar, criando
doutrinas falsas. Por isto, é necessário que todo estudante busque conhecer as regras da
Hermenêutica e da Exegese.
Havia em Israel, no início do primeiro século, uma cultura de que as mulheres que se vestiam de
forma luxuosa e cheia de glamour, para demonstrar que não pertencia à classe baixa e, com isto,
faziam acepção de pessoas e de classes. Por isto, Timóteo e Pedro escreve:
Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não
com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas (como convém a
mulheres que fazem profissão de servir a Deus) com boas obras. 1 Timóteo 2:9-10.
Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos; para que
também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos
sem palavra;
Considerando a vossa vida casta, em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado
dos cabelos, no uso de jóias de ouro, na compostura dos vestidos; 1 Pedro 3:1-3.
Não quer dizer que a mulher não deve usar brincos, tranças, colares e outras joias. Apenas se
refere à questão de não querer ser melhor que as outras. A Bíblia, de uma forma geral, pede
sempre o equilíbrio, pois, se seguirmos estes outros textos abaixo:
Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus; porque me vestiu
de roupas de salvação, cobriu-me com o manto de justiça, como um noivo se adorna com
turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas jóias. Isaías 61:10.
No tempo de Isaías, as noivas podiam usar Joias.
E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de
meio siclo de peso, e duas pulseiras para as suas mãos, do peso de dez siclos de
ouro;Gênesis 24:22.
E aconteceu que, quando ele viu o pendente, e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e
quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: Assim me falou aquele homem;
foi ter com o homem, que estava em pé junto aos camelos, à fonte, Gênesis 24:30.
E tirou o servo jóias de prata e jóias de ouro, e vestidos, e deu-os a Rebeca; também deu
coisas preciosas a seu irmão e à sua mãe. Gênesis 24:53.
Observe que interessante, o servo Elieser, de Abraão, deu joias à Rebeca, de presente. Se
fossem proibidas, não teria dado e ela não teria usado. Deus nunca proibiu o uso de joias ou
enfeites para as mulheres, o que Deus não tolera é o orgulho e a avareza.
E te vesti com roupas bordadas, e te calcei com pele de texugo, e te cingi com linho fino, e
te cobri de seda. E te enfeitei com adornos, e te pus braceletes nas mãos e um colar ao
redor do teu pescoço. E te pus um pendente na testa, e brincos nas orelhas, e uma coroa
de glória na cabeça.
E assim foste ornada de ouro e prata, e o teu vestido foi de linho fino, e de seda e de

bordados; nutriste-te de flor de farinha, e mel e azeite; e foste formosa em extremo, e foste
próspera, até chegares a realeza. Ezequiel 16:10-13.
Nesta passagem, Deus faz uma representação de Jerusalém com uma mulher, da qual ele tira da
situação ruim em que ela se encontrava e a purifica, enchendo de adornos. Um homem deve
sempre valorizar a sua amada, dando-lhe presentes e adornos. Aquele que rejeita, na desculpa
de que a religião não permite, é porque é avarento e falso. Já ouvi e vi muitos casos em que o
marido nunca presenteou ou adornou a esposa e ela sempre ficava como uma maltrapilha em
casa, enquanto o infeliz ficava se engraçando com outras e dando presentes para amantes. Isto
tudo, um dia, terá seu acerto diante de Deus.
E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro, que estão nas orelhas de vossas
mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou
os pendentes de ouro, que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão. E ele os
tomou das suas mãos, e trabalhou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição.
Então disseram: Este é teu deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Êxodo 32:2-4.
Israel, quando saiu do Egito, estava toda cheia de adornos e Deus nunca pediu que retirasse.
Pode notar que até os homens usavam brincos, mas eles tiraram pra fazer um deus, bezerro de
ouro. Então, muito cuidado, minha irmã, com quem está pedindo para que você tire os adornos,
talvez seja pra fabricar outros deuses.
Outra coisa é quanto ao cabelo. Assim diz o texto:
Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de
véu. 1 Coríntios 11:15.
Interessante é que as pessoas se pegam neste texto e esquecem de todo o contexto e também a
parte histórica do fato, pois não encontramos em nenhum outro texto bíblico Paulo falando para
outras cidades este assunto, somente em Corinto, uma cidade grega. Para entender melhor,
trago o estudo de Finis Jennings Dake que diz sobre esta passagem: Já fazia séculos que as
mulheres tinham o costume de usar o véu (Gn.24.65;38.14,19;Rt.3.15;Is3.23;Ct5.7). Uma lei
judaica dizia que nenhuma mulher deveria ser vista sem o véu. Somente as prostitutas, no oriente,
não usavam o véu, ou seja, a mulher na igreja, sem o véu, estaria identificando o cristianismo
com a prostituição.
Assim, mais alguns contextos históricos nos dizem que era costume as prostitutas terem cabelos
curtos ou raspados, pois muitas delas praticaram o adultério e seus maridos, como castigo,
raspavam seus cabelos. Elas, então, passavam a trabalhar como prostitutas para sobreviverem.
Para encerrarmos, podemos dizer que os costumes variavam devido à cultura ou mudança dos
tempos. Desta forma, por quê devemos, ainda nos dia de hoje, levar jugos de religiões que se
pegam em costumes inúteis? Querem ganhar o céu com práticas materiais e esquecem-se do
mais importante: o espiritual. Chega de Hipocrisia e falsidade. Sigamos o que diz Paulo aos
colossenses de como devemos nos vestir e revestir:
Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo
está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da
terra;
Porque já estais mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus.
Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis

com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra: a
fornicação, a impureza, o afeição desordenada, a vil concupiscência, e a avareza, que é
idolatria; Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência; Nas quais,
também, em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora, despojai-vos também
de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca.
Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos,
E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele
que o criou; Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita,
servo ou livre; mas Cristo é tudo, e em todos.
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia,
de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade; Suportando-vos uns aos outros, e
perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro; assim como Cristo
vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o
vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo,
domine em vossos corações; e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós
abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros,
com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso
coração. Colossenses 3:1-16.

Deus o abençoe!
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