VINHO COM TEOR ALCOÓLICO. POSSO TOMAR SÓ UM POUQUINHO ?
Este texto está sendo disponibilizado em nosso site para conscientizar nossos irmãos a respeito deste
polêmico tema. Que posição o verdadeiro cristão deve tomar diante do consumo de bebidas alcoólicas?
O que realmente a Bíblia diz sobre o referido assunto?
Deixo alguns textos bíblicos para que você mesmo tire as suas conclusões:
1. "Ouve, filho meu, e sê sábio; guia retamente no caminho o teu coração. Não estejas entre os bebedores
de vinho nem entre os comilões de carne. Porque o beberrão e o comilão caem em pobreza; e a sonolência
vestirá de trapos o homem" (Provérbios 23:19-21).
2. "Para quem são os ais? Para quem, os pesares? Para quem, as rixas? Para quem, as queixas? Para
quem, as feridas sem causa? E para quem, os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho,
para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho, quando se mostra vermelho,
quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o
basilisco. Os teus olhos verão cousas esquisitas, e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se
deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro e dirás: Espancaram-me, e não me doeu;
bateram-me, e não o senti; quando despertarei? Então tornarei e beber" (Provérbios 23:29-35).
3. "Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os
esquenta!" (Isaías 5:11).
4. "Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte" (Isaías 5:22).
5. "Mas também estes cambaleiam por causa do vinho e não podem ter-se em pé por causa da bebida
forte; o sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho, não podem
ter-se em pé por causa da bebida forte; erram na visão, tropeçam no juízo. Porque todas as mesas estão
cheias de vômitos, e não há lugar sem imundícia" (Isaías 28:7-8).
6. "A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento" (Oséias 4:11).
7. "Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando à bebida o seu furor, e que o embebeda
para lhe contemplar as vergonhas! Serás farto de opróbrio em vez de honra; bebe tu também e exibe a tua
incircuncisão; chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do SENHOR, e ignomínia cairá sobre a
tua glória" (Habacuque 2:15-16).
8. "Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis: nem impuros, nem
idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados,
nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus." (1 Coríntios 6:9-10).
9. "Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias,
inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e cousas
semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já, outrora, vos preveni, que não herdarão
o reino de Deus os que tais cousas praticam" (Gálatas 5:19-21).
10. "Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andando em
dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso,
difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão" (1 Pedro 4:34).
Fica difícil diante destes textos tão fortes e convincentes arrumar qualquer desculpa para consumir bebidas
alcoólicas.

Veja algumas tragédias onde à bebida alcoólica teve participação decisiva.
1. Noé, teve um comportamento vergonhoso por causa do vinho: (Gênesis 9:21). Vemos que sob o efeito
da bebida alcoólica as pessoas fazem o que jamais fariam se estivessem sóbrias.
2. As filhas de Ló desejaram ter filhos do pai. Para facilitar esta loucura, elas o deixaram embriagado, e,
então deitaram-se com. A bebida alcoólica deixou Ló muito mais passível de cometer essa imoralidade .
(Gênesis 19:30-36).
Vamos nos ater somente na edificação de nossas almas, “Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais
penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até à divisão da alma, e do espírito, e das
juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12 .
Ela com certeza desnudará nosso entendimento e o Espírito Santo nos convencerá de todo o erro e nos
levará ao arrependimento se for achado em nós alguma falta em relação ao tema.
O Vinho fermentado no Velho Testamento: Vejamos mais alguns versículos bíblicos que nos alertam
sobre resultados do uso do vinho fermentado e das bebidas fortes no Velho Testamento:
• O vinho deixa as pessoas em estado alterado de excitação : "Então, o Senhor despertou como de um
sono, como um valente que o vinho excitasse." (Salmo 78:65)
• O vinho faz o individuo “trançar as pernas” que quase sempre resulta em sérios acidentes: "Andam e
cambaleiam como ébrios, e perderam todo o tino." (Salmo 107:27)
• As pessoas perdem a inibição e se sentem encorajadas a afrontarem terceiros: "O vinho é escarnecedor,
a bebida forte alvoroçadora; e todo aquele que neles errar nunca será sábio." (Provérbios 20:1)
• Vários são os testemunhos de muitas pessoas que foram levadas a indigência: "O que ama os prazeres
padecerá necessidade; o que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá." (Provérbios 21:17)
• Ë característica do individuo embriagado se ferir :"Como o espinho que entra na mão do bêbado, assim é
o provérbio na boca dos tolos." Provérbios 26:9
• A pessoa em estado de embriaguez tem por habito rejeitar a obra de Deus :"Ai dos que se levantam pela
manhã, e seguem a bebedice; e continuam até à noite, até que o vinho os esquente! E harpas e alaúdes,
tamboris e gaitas, e vinho há nos seus banquetes; e não olham para a obra do SENHOR, nem consideram
as obras das suas mãos. Portanto o meu povo será levado cativo, por falta de entendimento; e os seus
nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede." (Isaías 5:11-13
Em todos os casos fica patente o alerta divino sobre os malefícios causados pelo vinho etílico, vemos que a
Palavra de Deus dá claras ordens com relação à não utilização deste tipo de vinho, cabe então ao homem
obedecer ou não à vontade de Deus.
O Vinho no Novo Testamento: Para tranqüilizar sua consciência, muitos enganosamente afirmam que
Cristo, tinha o hábito de beber ainda que, segundo eles, em pequenas doses o vinho alcoólico, e que
também produziu deste vinho nas bodas de Caná.
As bodas de Caná (João 2) Responda a pergunta: qual o objetivo de Jesus ao realizar o milagre da
transformação de água em vinho?
-Era manifestar a Sua glória como Filho de Deus e despertar a confiança dos seus discípulos na Sua
capacidade de salvar o seu povo do pecado, correto?
Veja, esta lá :"Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galiléia, e manifestou a sua glória; e os
seus discípulos creram nele." (João 2:11)

Logo, se chegamos juntos a essa verdade, sabendo que os convidados já "haviam bebido muito" (v.10), o
Senhor Jesus criou vários litros de vinho alcoólico (entre 383,28 e 574,92 litros) desrespeitando desta
forma a clara vontade de Deus? Seria um absurdo fazer tal afirmação. É incoerência com a missão de
Cristo que veio para salvar o homem de seus pecados, vícios e morte eterna. Se você acha que beber
somente um pouquinho não há problema leia o texto abaixo:
"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; e para fazer
diferença entre o santo e o profano e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os
estatutos que o SENHOR lhes tem falado por meio de Moisés." (Levítico 10:9-11)
"O vinho é escarnecedor, a bebida forte alv oroçadora; e todo aquele que neles errar nunca será sábio."
Provérbios 20:1
"Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente"
(Provérbios 23:31 )
Você pode dizer-me: Ah mas isso era somente para o sacerdotes levitas que eram separados. Mas nós
somos separados . Tito 2:14 diz que Jesus “... se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda
iniqüidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras “(grifo nosso).
Não pense que eles, os levitas e sacerdotes, tinha a obrigação de serem mais santos que nós. Esta
santidade é reafirmada no novo testamento em 1 Ts 4:7 “ Porque não nos chamou Deus para a imundícia,
mas para a santificação.” Leia também em 2 Coríntios 7:1 “Ora, amados, pois que temos tais promessas,
purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus ”.
E sem ela, diz –nos a santa palavra de Deus, “... ninguém verá o Senhor”, Hebreus 12:14
Alem do mais se Jesus tivesse feito a transformação de água em bebida alcoólica, estaria desobedecendo a
vontade de Deus. Um aviso divino, veja :"Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro! Ai de ti, que
adiciona à bebida o teu furor, e o embebedas para ver a sua nudez!" (Habacuque 2:15 )
Uma rápida conclusão: Provérbios 23: 19-21, já citado, condena o uso do vinho "vermelho" que brilha no
copo. O tipo de bebidas alcoólicas usado em nossa sociedade é o mesmo tipo sistematicamente condenado
na Bíblia. Os vinhos, as cervejas e os licores de hoje enquadram-se nesta categoria de bebida forte, e
nenhum texto bíblico permite ou incentiva um cristão autentico a consumir bebida alcoólica. Muitos cristãos
que defendem o uso do vinho citando o texto de 1 Timóteo 5:23, onde Paulo estimulou a Timóteo a tomar
"um pouco de vinho" por questões de saúde. Mas, o que realmente Paulo faz ? Ele instrui Timóteo que não
beba somente água, mas acrescente um pouco de vinho, por razões de saúde. Entenda:Timóteo era
abstêmio, pois tomava somente água e no verso 22, Paulo o instrui a conservar-se puro. Em qualquer fonte
fidedigna iremos encontrar a afirmação que a palavra "vinho" pode significar tanto o vinho alcoólico como o
vinho não fermentado (suco de uvas). Alem do mais, Paulo em I Timóteo 3:3, diz que o bispo (Timóteo era
bispo), deve ser sóbrio. Assim podemos afirmar sem medo de errar que o vinho recomendado por Paulo a
Timóteo era o vinho não fermentado.
“E a vontade de Deus é: Nenhuma bebida alcoólica. Não há senão e não há talvez”. (WAC)
É O QUE CREMOS.
COMUNIDADE BATISTA CRISTÃ
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