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Bebidas e Vinhos
Introdução
A Bíblia não nos obriga a nada, nem mesmo a sermos salvos e ir para o céu. A Bíblia apresenta a Jesus, o
caminho, e a verdade e a vida (João 14:6), segue quem deseja.
Para falar de bebidas e vinhos precisamos entender o que isso representa no texto bíblico e o seu efeito
real na vida de alguém que possui esse vício.
A bíblia usa o termo bebida forte para qualquer bebida fermentada feita com grãos ou cereais, como a
cerveja.

No Antigo Testamento
Todo sacerdote ou sumo-sacerdote que se apresentasse ao Senhor no Tabernáculo não poderia ter
ingerido vinho ou bebida forte, pois serão mortos como foram Nadabe e Abiú, filhos do sumo sacerdote
Arão (Levítico 10:9).
Não bebereis vinho nem bebida forte, nem tu nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da
congregação, para que não morrais; estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações;
Levítico 10:9
Na época do Templo de Salomão a mesma exigência ainda se encontrava firme, como profetizou Ezequiel.
E nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior.
Ezequiel 44:21
Não era recomendado para rei algum o consumo de bebida forte e/ou vinho, nem mesmo a príncipes.
Além disso não era próprio de reis darem essas mesmas bebidas ao povo.
Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida
forte;
Para que bebendo, se esqueçam da lei, e pervertam o direito de todos os aflitos.
Provérbios 31:4,5
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O profeta Ageu recebeu de Deus a mensagem de que existia uma maldição para quem desse bebida
alcoólica ao povo.
Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro! Ai de ti, que adicionas à bebida o teu furor, e o
embebedas para ver a sua nudez!
Serás farto de ignomínia em lugar de honra; bebe tu também, e sê como um incircunciso; o cálice da mão
direita do Senhor voltará a ti, e ignomínia cairá sobre a tua glória.
Habacuque 2:15,16
O profeta Daniel também é um caso interessante, pois mesmo na babilônia não quis beber do vinho que o
rei lhe oferecia.
E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que
ele bebia; portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar.
Daniel 1:8
Ao beber vinho Noé acabou amaldiçoando o seu filho.
E bebeu do vinho, e embebedou-se; e descobriu-se no meio de sua tenda.
E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora.
Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás,
cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu
pai.
E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera.
E disse: Maldito seja Canaã; servo dos servos seja aos seus irmãos.
Gênesis 9:21-25
Ao beber vinho Ló foi enganado por suas filhas e um incesto ocorreu.
Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a
descendência de nosso pai.
E deram de beber vinho a seu pai naquela noite; e veio a primogênita e deitou-se com seu pai, e não sentiu
ele quando ela se deitou, nem quando se levantou.
Gênesis 19:32,33
O profeta Isaías é usado por Deus para dizer que a causa do seu erro era devido à bebida forte e ao vinho.
Mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham; até o sacerdote e o
profeta erram por causa da bebida forte; são absorvidos pelo vinho; desencaminham-se por causa da
bebida forte; andam errados na visão e tropeçam no juízo.
Isaías 28:7
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Existiu também um grupo de pessoas que para agradar a Deus fizeram um voto de não beber bebida
alcóolica, chamado de voto de nazireu.
E falou o SENHOR a Moisés, dizendo:
Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de
nazireu, para se separar ao Senhor,
De vinho e de bebida forte se apartará; vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá; nem
beberá alguma beberagem de uvas; nem uvas frescas nem secas comerá.
Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma, que se faz da vinha, desde os caroços até às
cascas.
Números 6:1-4
O profeta Oséias também relata o desvio do povo e a sua falta de discernimento devido ao vinho.
Eles comerão, mas não terão o suficiente; eles se prostituirão, mas não aumentarão a prole, porque
abandonaram o Senhor para se entregarem
à prostituição, ao vinho velho e ao novo, o que prejudica o discernimento do meu povo.
Eles pedem conselhos a um ídolo de madeira, e de um pedaço de pau recebem resposta. Um espírito de
prostituição os leva a desviar-se; eles são infiéis ao seu Deus.
Oséias 4:10-12
No Antigo Testamento a palavra vinho é representada pela palavra "yayin", "shekar" e pela palavra
"tîrosh", ambas são hebraicas. A palavra "yayin" significa suco de uva fermentado, "shekar" significa bebida
forte e embriagante e "tîrosh" significa o mosto do vinho, aquele suco que sai da uva no momento em que
é prensada e vezes o próprio escorrer natural do sumo pela fruta.
Alguns judeus explicam que toda bebida "shekar" é uma bebida não diluída em água e que toda bebida
"yayin" é uma bebida diluída em água. Abraão quando recebeu pão e vinho de Melquisedeque em Gênesis
14:18, recebeu "yayin", vinho diluído com água. Ana em 1 Samuel 1:15 foi acusada de beber "shekar" pelo
sacerdote, porém ela disse que apenas estava atribulada e não bebada.
Os judeus se apartaram de coisas fermentadas (Êxodo 12:15,19), inclusive com relação ao pão, durante a
páscoa.
Ainda que a palavra "yayin" seja usada no Antigo Testamento, o costume dos Judeus sempre foi de
misturar diversas coisas nos vinhos fermentados ou não, como a mistura com água. O Talmud dos judeus
diz que se misturava 20 partes de água para 1 parte de vinho, fermentado ou não, ou seja, se você tem 20
litros de água, coloque 1 litro de vinho. O vinho misturado na água não é para burlar as recomendações de
Deus e beber vinho, mas para purificar a água de bactérias que podem causar doenças que levavam a
pessoa a ter diarréia, enfermidades diversas e até a morte uma vez que não existia acesso a um hospital.
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Neemias relata os diversos tipos de vinho que eram produzidos por causa das misturas.
Todos os dias eram preparados, à minha custa, um boi, seis das melhores ovelhas e aves, e cada dez dias eu
recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigi a comida destinada
ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo.
Neemias 5:18
A septuaginta (tradução grega do Antigo Testamento), usou a palavra "vinho" tanto para todas as palavras
hebraicas, o que acaba causando grande confusão.
Por fim, um outro provérbio interessante fala que não é inteligente deixar-se dominar pelo vinho ou
bebida forte.
O vinho é escarnecedor e a bebida alcoólica induz a brigas; não é inteligente deixar-se dominar por elas!
Provérbios 20:1 (KJV)

No Novo Testamento
Diante de todo o contexto do Antigo Testamento podemos observar que se Jesus usasse o vinho
embriagante estaria andando na contra-mão de todas as recomendações que Ele mesmo, como Deus, deu
aos seus filhos.
Certos rabinos insistiam que, se o vinho fermentado não fosse misturado com 3 partes de água e 1 parte
de vinho, era considerado indelicadeza, não podia ser abençoado e contaminava quem o bebesse.
Outros rabinos exigiam 10 partes de água no vinho fermentado para poder ser consumido. Nos dias do
Antigo Testamento e do Novo Testamento, havia vinho de todas as espécies, vinhos novos e velhos,
simples e mistos, alguns diretos da uva, outros fervidos e concentrados, alguns doces e espessos com mel,
alguns misturados com água e com leite e outros misturados com substâncias entorpecentes. Desses
vinhos, alguns eram fermentados, outros não.
Foi oferecido ao próprio Jesus vinho misturado com fel.
Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer Lugar da Caveira,
e lhe deram para beber vinho misturado com fel; mas, depois de prová-lo, recusou-se a beber.
Mateus 27:33,34
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Não há relatos na própria bíblia que Jesus ou os discípulos estavam alegres por causa do vinho, que
estavam embriagados ou qualquer coisa parecida.
O Apóstolo Paulo quando recomendou a Timóteo não beber mais somente água, pediu que ele misturasse
um pouco de vinho na água para que a água ficasse purificada das contaminações da época e essas
contaminações não viessem a prejudicar ainda mais a saúde de Timóteo. O suco de uva ou o vinho
misturado ainda servia de elemento anti-séptico para a sua enfermidade no estômago. Observe que
Timóteo bebia apenas água.
Não continue a beber somente água; tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das
suas freqüentes enfermidades.
1 Timóteo 5:23
Durante toda a recomendação para diáconos e presbíteros o vinho é incluído como algo que prejudicaria o
ministro e que este não poderia ser alguém que o consumisse (1 Timóteo 3). Paulo ao falar sobre não ser
apegado a muito vinho, não está dizendo que podemos beber um pouco - mas não muito, pois se não ele
estaria induzindo o próprio ministro à pecar. Uma vez que Paulo era um judeu e conhecia todos os
problemas causados pelo vinho no Antigo Testamento. Olha a recomendação do próprio Apóstolo Paulo
em Romanos.
É melhor não comer carne nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair.
Romanos 14:21
A bíblia não obriga ninguém a nada, mas nos dá as melhores recomendações para termos uma vida digna
diante de Deus. Por que andar na corda bamba, correndo o risco de perder a salvação por um pouco de
vinho? Não faz o menor sentido.
O Apóstolo Pedro mesmo nos diz para ficarmos sóbrios, pois próximo está a vindo do Senhor. Jesus está
voltando e as pessoas estão preocupadas em beber bebida alcóolica ao invés de preocuparem em ficar
sóbrio, vigiar e orar.
E já está próximo o fim de todas as coisas; portanto sede sóbrios e vigiai em oração.
1 Pedro 4:7
Eu fui pesquisar no Talmud Babilônico e há uma pergunta para um rabino sobre o ideal de vinho em um
cálice após a refeição. E o rabino disse que o cálice ideal de vinho após a refeição, para ser benção, é
menos de um quarto de vinho e o restante da taça de água. Isto está no Talmud Babilônico, capítulo 18.
Em outra questão do Talmud, o rabino ensina que a quantidade ideal de vinho é algo do tamanho de uma
azeitona.
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Um outro judeu explica que não era apenas a uva que produzia bebidas etílicas, mas outros itens como
palmeira, romã, maçã e tâmara. Além desses também tinha a fermentação de cereais de costume egípcio e
dos atuais beduínos não islâmicos, como cevada, trigo, arroz etc.
Em Caná da Galiléia (João 2), Jesus transformou água em vinho. Aqui a palavra usada é "oinos" em grego,
correspondente a "yayim" em hebraico. Certo judeu explicou o costume do casamento, e que no
casamento se serve no início da festa o vinho diluído na proporção de 3 para 1 e no fim da festa a
proporção é de 5 para 1, e ele explica que esse costume também se encontra no Talmud, sendo comum
em meios religiosos. A água transformada por Jesus em vinho era muito saboroso, mas sem muito teor
alcóolico, por isso ele é chamado de "bom" vinho, não por ser forte, mas por ter mais sabor, pois o normal
era um vinho sem graça (mais diluído, com menos textura e sabor) no final da festa e Jesus transformou
aquela água em um vinho não embriagante, mas com sabor requintado.
Quanto a Santa Ceia, o mesmo judeu explicou que não existe um consenso, nem mesmo entre o que eles
chamam de sábios. Ele diz que há mandamentos na Torah que antes da páscoa era necessária a retirada
das casas de tudo que tivesse levedura, pois era símbolo do pecado, mas o vinho é levedado, por isso
fermenta gerando um teor alcoólico elevado, sendo assim não se deveria se utilizar de vinho na Santa Ceia,
mas por outro aspecto há indicações de que na grande festa de libertação era necessário se alegrar com o
fruto da videira, e segundo o Tanach o que garante a alegria do fruto da videira é o seu poder de liberar a
alma de suas amarras materiais e ter um maior contato com o transcendente, sendo assim a comemoração
da Páscoa não poderia faltar o vinho fermentado. Ele porém disse que em sua comunidade o normal é
utilizar, na Santa Ceia, o vinho fermentado diluído.
Na Santa Ceia, Jesus usou um único cálice (Mateus 26:27) para compartilhar o "oinos" com os discípulos,
ou seja, nem um deles sequer tomavam um único cálice sozinhos.
E, tomando o cálice, e dando graças, deu-lho, dizendo: Bebei dele todos;
Mateus 26:27

Conclusão
Como vimos, essa história de que todo mundo bebida como se não houvesse amanhã é uma grande farsa,
pois os homens de Deus se apartaram de tudo o que podia desagradar a Deus.
Ainda que hoje houvesse um movimento sobre a ingestão de bebidas alcóolicas, nós devemos vigiar o
máximo possível, pois ainda que nos seja lícito pelo governo ou país onde estamos, nem tudo nos convém
fazer.
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Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não
me deixarei dominar por nenhuma.
1 Coríntios 6:12
Ainda que a bebida usada fosse o puro vinho fermentado, precisamos enxergar a nossa realidade, e a
nossa realidade é de sérios problemas por causa da bebida. Segundo um site específico sobre bebidas
alcoólicas encontrei diversos problemas que ele traz para nosso corpo, incluindo olhos, coração, intestino
grosso, intestino delgado, vias aéreas, órgãos sexuais, imunidade, boca, fígado. Além de doenças como:
1. Redução dos reflexos;
2. O uso a longo prazo eleva o risco do surgimento de doenças como câncer na cavidade oral, esôfago,
faringe, fígado e vesícula biliar;
3. Pode causar hepatite, cirrose, gastrite e úlcera;
4. Quando usado em grandes quantidades pode ocasionar danos cerebrais irreversíveis;
5. Pode levar à desnutrição;
6. Pode causar problemas cardíacos e de pressão arterial;
7. Durante a gestação, causa má formação fetal.
Que benefício tem em ingerir essas bebidas para nosso corpo que é templo do Espírito Santo?
Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e
que não sois de vós mesmos?
Porque fostes comprados por bom preço; glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, e no vosso espírito, os
quais pertencem a Deus.
1 Coríntios 6:19,20
Para finalizar, a bebida faz chegar o escândalo por sermos servos de Deus.
Ai do mundo, por causa dos escândalos; porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem
por quem o escândalo vem!
Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o, e atira-o para longe de ti; melhor te é entrar na
vida coxo, ou aleijado, do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno.
Mateus 18:7,8
O que Jesus disse em Mateus 18 sobre "cortar", era para sermos radicais com algumas de nossas ações e
abrirmos mão dessas ações para entrar na vida eterna.

Por Pastor Paulo Coutinho - 17/11/2018

