
 

Textos bíblicos 

 

 

«Alguns fariseus, para o experimentarem, aproximaram-se dele e disseram-lhe: “É          

permitido a um homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo?” Ele            

respondeu: “Não lestes que o Criador, desde o princípio, fê-los homem e mulher, e              

disse: Por isso, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois                     

um só? Portanto, já não são dois, mas um só. Pois bem, o que Deus uniu não o separe                   

o homem.” Eles, porém, objectaram: “Então, porque é que Moisés preceituou dar-lhe            

carta de divórcio, ao repudiá-la?” Respondeu Jesus: “Por causa da dureza do vosso             

coração, Moisés permitiu que repudiásseis as vossas mulheres; mas, ao princípio, não            

foi assim. Ora Eu digo-vos: Se alguém se divorciar da sua mulher - excepto em caso                

de união ilegal - e casar com outra, comete adultério”.» (Mt 19, 1-9) 

 

 

«Depois, Deus disse: “Façamos o ser humano à nossa imagem, à nossa semelhança,             

para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais                

domésticos e sobre todos os répteis que rastejam pela terra”. Deus criou o ser humano               

à sua imagem, criou-o à imagem de Deus; Ele os criou homem e mulher.              

Abençoando-os, Deus disse-lhes: “Crescei, multiplicai--vos, enchei e submetei a terra.          

Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que                 

se movem na terra”. Deus disse: “Também vos dou todas as ervas com semente que               

existem à superfície da terra, assim como todas as árvores de fruto com semente, para               

que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus e a                    

todos os seres vivos que existem e se movem sobre a terra, igualmente dou por               

alimento toda a erva verde que a terra produzir”. E assim aconteceu. Deus, vendo toda               

a sua obra, considerou-a muito boa. Assim, surgiu a tarde e, em seguida, a manhã: foi                

o sexto dia». (Gn 1, 26-31)  
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«Quando o SENHOR Deus fez a Terra e os céus, e ainda não havia arbusto algum                

pelos campos, nem sequer uma planta germinara ainda, porque o SENHOR Deus            

ainda não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para a cultivar, e da                 

terra brotava uma nascente que regava toda a superfície, então o SENHOR Deus             

formou o homem do pó da terra e insuflou-lhe pelas narinas o sopro da vida, e o                 

homem transformou-se num ser vivo». (Gn 2, 4-7) 

 

«O SENHOR Deus disse: “Não é conveniente que o homem esteja só; vou dar-lhe              

uma auxiliar semelhante a ele”. Então, o SENHOR Deus, após ter formado da terra              

todos os animais dos campos e todas as aves dos céus, conduziu-os até junto do               

homem, a fim de verificar como ele os chamaria, para que todos os seres vivos fossem                

conhecidos pelos nomes que o homem lhes desse. O homem designou com nomes             

todos os animais domésticos, todas as aves dos céus e todos os animais ferozes;              

contudo, não encontrou auxiliar semelhante a ele. 

Então, o SENHOR Deus fez cair sobre o homem um sono profundo; e, enquanto ele               

dormia, tirou-lhe uma das suas costelas, cujo lugar preencheu de carne. Da costela que              

retirara do homem, o SENHOR Deus fez a mulher e conduziu-a até ao homem».  

(Gn 2, 18-22) 
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