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INTRODUÇÃO: 
 
A palavra ciúme é usada em três sentidos na Bíblia Sagrada: 1° Intolerância pela rivalidade ou infidelidade; 
2° Disposição suspeitosa pela rivalidade ou infidelidade; 3° Hostilidade contra uma pessoa por inveja. No 
Antigo Testamento está escrito sete vezes: “Eu sou um Deus zeloso” (Dt 5.9). Deus é zelozo, tem 
ciúmes pelo seu povo, no sentido que ele não tolera a infidelidade do seu povo em adorar ou confiar em 
outros deuses (Ex 34.14). Deus exige ser adorado com exclusividade, por isso a idolatria é um pecado 
cardeal (Ex 20.5). Seu ciúme é de quem ama: "Ou cuidais vós que em vão diz a escritura: O Espírito que em 
nós habita tem ciúmes?" (Tg 4.5). Homens de Deus foram tomados de zelo pela causa do Senhor, como 
Finéias (Nm 25.11,13), Elias (I Rs 19.10,14), e Paulo como ministro do povo de Deus, teve o mesmo zelo 
pela pureza de fé e conduta da Igreja. "Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus; porque vos tenho 
preparado para vos apresentar como virgem pura a um marido, a saber, a Cristo". (II Co 11.2). Porém, 
podemos ver outro tipo de ciúme a qual o crente não deve possuir, e é a inveja. José foi vendido por 
seus irmãos porque o invejavam (Gn 37.11). Caim matou Abel, porque invejou a bênção que Deus dera 
a seu irmão (Gn 4.8). Jesus foi entregue para ser crucificado pela inveja dos chefes religiosos (Mt 27.18). 
No livro de Números descreve o ritual feito quando um esposo sentia ciúme de sua esposa em suspeita 
de adultério (Nm 5.11-30). Porém, Paulo nos adverte que se este sentimento existe entre os crentes 
somos então considerados como carnais. “Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois, 
porventura, carnais?" (I Co 3.3). O conselho que Paulo deixou para nós é: “se vivemos no espirito não 
sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros” (Gl 5.25-26). 
 
 
ESBOÇO: 
 
 

1. A imagem dos ciúmes afasta-nos de Deus 
 

a. Da vida devocional: Jz 16:20b; 2 Tm 4:10; Rm 12:1 
b. Do meio da família: 1 Sm 20:30; Gn 19:26; 1 Co 11:28,30 
c. Do centro da congregação: Ap 2:4; Ez 8:6; Hb 10:25 

 
2. Os  nichos sagrados do coração do homem 
 

a.   A Capa Babilônica do Mundanismo: Js 7:21; Tg 4:4; 1 Jo 2:15-17 
b.   O Ananias e Safira da Avareza: At 5:3; 1Tm 6:10; 1 Ts 4:11 
c.   O Sansão das Luxúrias: Jz 14:3; 2 Tm 2:22; Mt 6:22-24 

 
3. O santo ciúme do Cordeiro por sua Noiva  
 

a. Porque somos sua noiva: Is 61:10; Jo 3:29 e Ef 5:27 
b. Porque temos compromisso com ele: Mt 25:4; Ap 19:7 
c. Porque ele vem breve: Ap 22:12; 1 Co 15:52; 1 Ts 5:23 


