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Osculo santo 
Como explicar este assunto a pessoas 

que insistem em dizer que esse costume 
é recomendado para todas as épocas e em 
todos os lugares? - J . L. A . 

A expressão "ósculo santo" 
acha-se registrada nas 
seguintes passagens: 
Rom.l6:16; I Cor.l6:20; 
I I Cor. 13:12; ITes. 5:26 

e I Ped. 5:14. 

Nos tempos antigos, o bei
jo era uma forma de saudação 
cordial. Mesmo em nossos 
dias, há povos que ainda ado
tam esse costume. Trata-se de 
um beijo na face, na testa, nas 
mãos, ou mesmo nos pés, mas 
nunca nos lábios. Homens 
beijam homens e mulheres 
beijam mulheres. Basta estar 
atento aos noticiários de T V 
para se notar esse costume em 
alguns países. 

O costume teve sua origem 
nos tempos do Antigo Testa
mento (Gên. 29:13), e expres
sava afeição (Gên. 27:26 e 27; 
I Sam. 20:41), reconciliação 
(Gên. 45:15), despedida 
(Rute 1:9 e 14; I Reis 19:20) e 
homenagem (I Sam. 10:1). 

Justino Mártir (First Apó
logo 65) diz que esse costume 
era observado durante a Santa 
Ceia, tendo-se tornado um si
nal de paz, boa vontade e re
conciliação entre os cristãos 
primitivos. 

A o esctever aos cristãos, o 
apóstolo Paulo rogou-lhes que 
usassem esse costume como si
nal de unidade e amor. 

Adam Clarke, ao comentai 
Romanos 16:16, diz: "Nos tem
pos antigos, o beijo, como um 
sinal de paz, amizade e amot 
fraternal, era freqüente entre 
todos os povos; e os cristãos o 
usavam em suas assembléias 
públicas, bem como em reu-

g niões ocasionais. Mas esse cos-
g tume foi abandonado, não por 
5 causa de abuso, mas por causa 

5 do crescimento da igreja, o que 
£ tornou impossível sua prática. 

Em alguns países, o beijo da 
amizade é ainda praticado; e ja
mais é praticado de modo abu
sivo, nem é incentivo ao mal, 
pois é apenas um costume. O 
apertar das mãos é, atualmente, 
a saudação costumeira em qua
se todas as congregações cris
tãs." - The Holy Bibk, vol. 5, 
págs. 1.129 e 1.130. 

A conclusão é a seguinte: 
Os apóstolos Paulo e Pedro 
não teriam sugetido e abona
do esse tipo de saudação, en
tre os primitivos crentes, se 
esse costume tivesse uma co
notação maliciosa. Se o 
beijo, nos dias de Paulo e 
Pedro, era uma forma cor
dial de saudação entre as 
pessoas em geral, por que 
não o seria também entre 
os cristãos? Mas por que 
impor tal costume a uma 
igreja, hoje, só porque a 
Bíblia o menciona? Os 
costumes mudam com o 
tempo, embota o princí
pio continue em vigoi. O 
piincípio envolvido no 
ósculo santo era o amoi 
ciistão entre os crentes. 
Esse amor não pode ser 
quebrado; já o costume 
mudou - do beijo para o 
aperto de mãos - mas sem 
que o princípio do amor 
fraternal, entre os crentes, 
fosse posto de lado. Não 
praticamos muitos costu
mes dos tempos bíblicos, 
mas nem por isso estamos 
quebrando princípios divinos. 
Quando as pessoas têm idéias 
fixas em formalidades e ritos, 
perdem muito, ou quase tudo, 
em conteúdo. 

O mero uso do ósculo santo 
não torna uma congregação 
mais unida, mas sim, a prática 
do princípio do amor, que "tudo 

sofre, tudo crê, tudo espera, 
tudo suporta" (I Cot. 13:7). 

Jerusalém, 
Judéia e 
Samaria 

Por que a menção de 
Jerusalém, Judéia e Sa
maria (Atos 1:8), se, 
no final do verso, exis
te a expressão "e até 
aos confins da terra"? 
- A . P. S . 

No propósito divino, o 
povo escolhido deveria 
ter a primeira oportuni
dade de alcançai os be
nefícios do ministério 

dos apóstolos. Entre os judeus 

taiiam aptos para pregar as 
boas novas até o último rin
cão do mundo. Mas teria sido 
um absurdo se, com tantas 
pessoas sinceras em Jetusalém 
e arredores, eles as tivessem 
ignorado. O Pentecostes, dez 
dias após a promessa de Atos 
1:8, tevelou o motivo pelo 
qual Jesus desejava que eles 
começassem a testemunhai ali 
por peito. 

Bode emissário 
ou Azazel? 

Por que algumas ver
sões da Bíblia regis
tram Azazel (Lev. 16:8) 
em lugar de "bode 
emissário"? - P. S . 
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que habitavam Jetusalém, Ju
déia e Samaria, havia pessoas 
sinceras, e a elas deviam sei 
anunciadas as boas novas do 
Ctisto tessuiieto. O resultado 
disso pode ser visto pela leitu
ra de Atos 2:41 e 47; 4:4,32 e 
33; 5:14; 6:1 e 7. 

Possuídos da vittude do Es
pírito Santo, os discípulos es-

o otiginal he
braico está exa
tamente assim: 
"E lançara Alão 
soites sobie os 

dois bodes. Uma sotte 
paia Jeová, e outra 
sotte para Azazel." 

Muitos teólogos ju
deus, e mesmo cris
tãos, como Oiígenes, 
consideiatam Azazel 
como o piópiio Sata
nás, que se rebelou 
contra Deus. O con
traste entte "para Jeo
vá" e "para Azazel" fa
vorece a interpretação 
de Azazel como subs
tantivo próprio, suge
re The bleu/ Schaff-
Herzog Encyclopedia of 
Religious Knowledge. 

Várias versões bí
blicas registtam o 

nome Azazel. E muitos co
mentaristas lenomados favo
recem a interpretação de que 
esse nome representa o malig
no. Há os que discoidam dis
so, alegando que, no Penta-
teuco, Satanás não é mencio
nado. Como não? A serpente, 
no Éden, eia o "diabo, Sata
nás" (Apoc. 12:9). H 


