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O Celibato 
 

Contexto Bíblico 

 

Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao 

jejum e à oração; e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. 

Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento. 

Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo; mas cada um tem de Deus o seu próprio 

dom, um de uma maneira e outro de outra. 

Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. 

Mas, se não podem conter-se, casem-se. Porque é melhor casar do que abrasar-se. 

 

1 Coríntios 7:5-9 

 

 

O que significa segundo o dicionário? 

 

1. Celibato é o estado do homem ou da mulher que vivem, espontaneamente, em solidão , sem se 

casar. 

2. Condição da pessoa que se abstém voluntariamente da função sexual reprodutiva. 

3. Que não possui intenções sexuais. 

 

 

O Celibato como um dom 

 

Que o celibato é voluntário e está relacionado à atividade sexual acredito que está entendido. Porém o 

Apóstolo Paulo não trata o celibato como algo comum ou que todos conseguem fazer ou podem fazer. 

 

O Apóstolo Paulo no versículo 5 fala que o casal não deve se privar da relação sexual, a não ser dentro das 

condições:  

 

1. Que haja consentimento mútuo (os dois precisam concordar). 

2. O tempo não pode ser longo. 

3. O propósito deve ser para jejuar e/ou orar. 

 

No versículo 6 ele explica que é mais uma permissão do que um mandamento, ou seja, os casais devem 

fazer isso quando estiverem no propósito descrito acima, mas não toda hora. Era mais uma exceção do que 

uma regra, pois não adiantaria ao casal se privar da relação sexual entre eles para orar e/ou jejuar e dias 

depois cair em tentação e pecar. 
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Já no versículo 7 e 8 ele vai dizer que nem todos os homens conseguem fazer tal coisa, embora ele quisesse 

que os homens tivessem a mesma condição, assim como os solteiros e às viúvas. Mas é no versículo 7 que 

ele revela o que é o celibato de fato, ou seja, é um dom. 
 

O Apóstolo Paulo diz que nem todos possuem este dom, porém ele possuía este dom e o usava na obra de 

Deus. O dom do celibato não é ficar sem se casar ou ter relação sexual apenas, e sim ficar nesta condição 

sem cair no pecado sexual, resistindo a vida toda. 

 

No versículo 9 o Apóstolo Paulo explica exatamente que nem todos conseguem. Se o casal não consegue 

se conter, que se casem, e não forcem uma condição que Deus não os chamou para exercer. 

 

Algumas religiões colocam o celibato (não casar e não ter relações) como uma obrigação, e vimos que o 

próprio Apóstolo Paulo colocou isso como uma permissão, ou seja, nunca foi uma regra. 

 

O celibato é um dom de Deus que deve ser usado exclusivamente para sua obra, pois o propósito de Deus 

para a humanidade é o casamento e a geração de filhos quando Deus permite que o casal tenha (Gênesis 

2:24, Gênesis 9:1 e Mateus 19:6-9). 

 

Os dons são distribuídos segundo a necessidade da igreja observada pelo próprio Deus (1 Coríntios 12:7,18, 

25,26,28-31). O próprio falar em línguas são para alguns, e não para todos, como alguns defendem: 

 

São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? 

Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? 

Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais 

excelente. 

1 Coríntios 12:29-31 

 

Deixe Deus te usar de acordo com o dom ou dons que ele selecionou para você e vá buscando de Deus 

com dedicação os dons do Espírito Santo para que sejamos todos úteis na obra do Senhor. 


