SEPULTAMENTO OU CREMAÇÃO
“O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o
conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o
conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não
sejas sacerdote diante de mim; visto que te
esqueceste da lei do teu Deus, também eu me
esquecerei de teus filhos.” Os 4:6

“No suor do rosto comerás o teu pão,
até que tornes à terra, pois dela foste
formado; porque tu és pó e ao pó
tornarás.”Gn3:19

SIGNIFICADO DAS PALAVRAS
• Pó = Terra reduzida a partículas muito finas.
• Cinzas = O pó que sobra de uma combustão
completa; o resíduo que fica após algo ser
completamente consumido pelo fogo.

Distinção das palavras no original
Hebraico
• ‘epher = cinzas ou pó = pó fino de terra, poeira.
• aphar = cinzas ou pó = terra seca, minério.
• deshen = cinzas ou pó = pó fino resultante da
queima.
-Gn 18:27 “Disse mais Abraão: Eis que me atrevo a
falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza.”
-Gn 18:27 “Disse mais Abraão: Eis que me atrevo a
falar ao Senhor, eu que sou pó (aphar) e cinza (‘epher).”

• Talvez alguém ingenuamente pense: se Abraão
disse no texto acima que ele era tanto pó como
cinzas, o mesmo faz do assunto sepultamento ou
cremação algo passivo, que deve ficar a cargo e
escolha dos interessados!
• Eu respondo que não é verdade, pois no texto
acima quando Abraão faz menção ao fato de ser
ele pó , ele pronuncia a palavra Hebraica “aphar”
que significa: terra seca ou minério. No entanto
quando ele faz menção à palavra cinza, no
Hebraico ele utiliza a palavra “ ‘epher ”, que
significa: pó fino ou poeira que pode ser levado
pelo vento.

• Se Abraão estivesse fazendo menção à palavra
cinzas como algo resultante da queima, ele
utilizaria a palavra Hebraica “deshen”, que
significa: pó fino resultante da queima ou
combustão.

• “Então, formou o SENHOR Deus ao homem do pó (aphar) da
terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem
passou a ser alma vivente.” Gn 2:8
• “No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à
terra, pois dela foste formado; porque tu és pó (aphar) e ao
pó (aphar) tornarás.” Gn3:19
• Vemos claramente nas Escrituras Sagradas uma orientação
quanto a origem e destino do corpo humano.
• Nos textos acima vemos que o homem (corpo humano), foi
formado da terra e para a terra deve voltar ou seja o
homem deve ser enterrado ou sepultado quando morto.
• Estas palavras têm sido historicamente interpretadas pelos
Judeus crentes do Velho Testamento bem como Judeus e
Gentios crentes do Novo Testamento que criam e
relataram: o corpo é para ser enterrado ou sepultado.

• Note abaixo alguns textos onde a palavra
“deshen” aparece:
• “Far-lhe-ás também recipientes para recolher
a sua cinza (deshen), e pás, e bacias, e garfos,
e braseiros; todos esses utensílios farás de
bronze. “ Êx 27:3

• “Depois, despirá as suas vestes e porá outras;
e levará a cinza (deshen) para fora do arraial a
um lugar limpo.” Lv 6:10
• “O altar se fendeu, e a cinza (deshen) se
derramou do altar, segundo o sinal que o
homem de Deus apontara por ordem do
SENHOR.” 1Rs 13:5

• No Grego, encontramos também as palavras :
• Tephroo = Cinzas = pó fino resultante da queima.
• “e, reduzindo a cinzas (tephroo) as cidades de
Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína
completa, tendo-as posto como exemplo a
quantos venham a viver impiamente;” 2Pe 2:6
• Spodos = Cinzas = vestimenta de humilhação.
• “Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque, se
em Tiro e em Sidom se tivessem operado os
milagres que em vós se fizeram, há muito que
elas se teriam arrependido com pano de saco e
cinza (spodos).” Mt 11:21

• Koniortos = pó = pó fino pairando no ar.
• “E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos
pés, partiram para Icônio.” At 13:51
• “Até o pó da vossa cidade, que se nos pegou
aos pés, sacudimos contra vós outros. Não
obstante, sabei que está próximo o reino de
Deus.” Lc 10:11

A PRÁTICA BÍBLICA DOS JUDEUS E
CRISTÃOS
• Não encontraremos nas Escrituras nenhuma alusão à cremação ou
mesmo à prática de queimar um corpo como sendo prática comum
no meio do povo, sejam eles Judeus ou Cristãos.
• Deus ordenou o sepultamento (enterro) dos mortos.
• “o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas,
certamente, o enterrarás no mesmo dia; porquanto o que for
pendurado no madeiro é maldito de Deus; assim, não contaminarás
a terra que o SENHOR, teu Deus, te dá em herança.” Dt 21:23
• Deus enterrou Moisés.
• 5 Assim, morreu ali Moisés, servo do SENHOR, na terra de Moabe,
segundo a palavra do SENHOR. 6 Este o sepultou num vale, na terra
de Moabe, defronte de Bete-Peor; e ninguém sabe, até hoje, o
lugar da sua sepultura.” Dt 34:5,6

• Se Deus aprovasse a cremação, Ele poderia ter
mandado fogo do Céu para queimar Moisés
como fez no texto abaixo:
• “Elias, porém, respondeu ao capitão de
cinqüenta: Se eu sou homem de Deus, desça
fogo do céu e te consuma a ti e aos teus
cinqüenta. Então, fogo desceu do céu e o
consumiu a ele e aos seus cinqüenta.” 2Rs 1:10

• Mesmo que em nosso conceito existam motivos,
sejam eles práticos, higiênicos ou territoriais que
possam endossar a prática da cremação, um
motivo maior deve ser levado em conta: Deus
assim não quis, ainda que pudesse.
• Não encontraremos em toda a Escritura, lugar
algum onde haja um convite, brecha, espaço ou
convite que nos dê a liberdade de fazermos
diferente do modelo que o Senhor nos Deus.

• Não podemos seguir o exemplo de povos pagãos pois
corremos o risco de cometermos o mesmo erro que Davi,
ao seguir o modelo dos Filisteus na condução da arca.
• II Sm 6:1-7 “1 Tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de
Israel, em número de trinta mil.
• 2 Dispôs-se e, com todo o povo que tinha consigo, partiu
para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de
Deus, sobre a qual se invoca o Nome, o nome do SENHOR
dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins.
• 3 Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram
... Quando chegaram à eira de Nacom, estendeu Uzá a mão
à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram.
• 7 Então, a ira do SENHOR se acendeu contra Uzá, e Deus o
feriu ali por esta irreverência; e morreu ali junto à arca de
Deus.”

A Bíblia ensina o sepultamento
Abraão foi sepultado – Gn 25:8-10
Sara foi sepultada – Gn 23:1-4
Raquel foi sepultada – Gn 35:19,20
Isaque foi sepultado – Gn 25:29
Jacó foi sepultado – Gn 49:33-50
José, Josué, Samuel, Davi e todos os relatos Bíblicos
normais, tanto do Antigo como do novo testamento.
• João Batista foi sepultado – Mt 14:10-12
• Ananias e Safira foram sepultados – At 5:5-10
• Estevão foi sepultado – At 8:2
•
•
•
•
•
•

• Temos como extremamente forte o exemplo Bíblico na
orientação quanto ao sepultamento e não devemos nunca
considerar o mesmo como sendo irrelevante, pois creio que
diante de Deus não é.
• Mt 27:57-60 “57 Caindo a tarde, veio um homem rico de
Arimatéia, chamado José, que era também discípulo de
Jesus.
• 58 Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus.
Então, Pilatos mandou que lho fosse entregue.
• 59 E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de
linho
• 60 e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na
rocha; e, rolando uma grande pedra para a entrada do
sepulcro, se retirou.”Mt 27:61
• Nosso exemplo maior: Jesus Cristo nosso Senhor, teve seu
corpo sepultado, e isto deve nos bastar.

Mais argumentos
• 1Co 15:36-38 “Insensato! O que semeias não nasce, se
primeiro não morrer; 37 e, quando semeias, não
semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão,
como de trigo ou de qualquer outra semente. 38 Mas
Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar e a cada uma
das sementes, o seu corpo apropriado.”
• 1Co 15:42-11 “Pois assim também é a ressurreição dos
mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na
incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em
glória. 43 Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder.
44 Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual.
Se há corpo natural, há também corpo espiritual”

• O motivo de assim defendermos a prática do
sepultamento e condenar a da cremação,
baseia-se no fato de crermos na ressurreição
do corpo.
• “tendo sido sepultados, juntamente com ele,
no batismo, no qual igualmente fostes
ressuscitados mediante a fé no poder de Deus
que o ressuscitou dentre os mortos.” Cl 2:12

• O próprio sepultamento é um testemunho de
fé daqueles que creem na ressureição.
• Na índia por exemplo, os cristãos enterram
seus mortos para testemunharem sua crença
de que a ressurreição é aguardada, diferente
do que é ensinado pelo Hinduísmo.
• Deste modo, cristãos na Índia consideram que
a cremação é uma prática idólatra e a
inumação ou enterro, uma prática cristã.

Cremação, uma prática pagã!
• A cremação é a escolha perfeita dos ateus que não
acreditam em Deus nem na ressurreição e de todos os
outros que eliminariam a ressurreição se pudessem,
ainda que a cremação do corpo não poderá evitar que
ele seja ressuscitado.
• O ato crematório sempre fez parte de ritos de seitas
como por exemplo o Hinduísmo e o Budismo.
• Estas duas não creem na ressurreição mas sim em
alcançar a Nirvana na qual a alma está liberta de
muitas reencarnações e absolvidas da inexistência.
• É impressionante como que alguém pode ter como
alvo o se tornar nada....

Deus reprovava a queima de filhos
• “E da tua semente não darás para a fazer passar
pelo fogo perante Moloque; e não profanarás o
nome de teu Deus. Eu sou o SENHOR.” Lv 18:21
• Seria muito dizer que da mesma forma que o
sacrifício foi alvo da proibição, o ato de passar
pessoas pelo fogo também?
• “Não farás assim ao SENHOR, teu Deus, porque
tudo o que é abominável ao SENHOR e que ele
odeia fizeram eles a seus deuses, pois até seus
filhos e suas filhas queimaram aos seus
deuses.”Dt 12:31

Figuras de Moloque

• Convém destacar que a Lei, permitia o apedrejamento
dos filhos em caso de rebeldia extrema, mas não
permitia que seus corpos fossem queimados.
• Dt 21:18-21 “18 Se alguém tiver um filho contumaz e
rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à de sua
mãe e, ainda castigado, não lhes dá ouvidos, 19 seu pai
e sua mãe o pegarão, e o levarão aos anciãos da
cidade, à sua porta, 20 e lhes dirão: Este nosso filho é
rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é
dissoluto e beberrão. 21 Então, todos os homens da
sua cidade o apedrejarão até que morra; assim,
eliminarás o mal do meio de ti; todo o Israel ouvirá e
temerá.”

Deus puniu o Rei dos Moabitas por
queimar os ossos do Rei de Edom.
• Am 2:1 “Assim diz o SENHOR: Por três transgressões de
Moabe e por quatro, não sustarei o castigo, porque
queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal
(Siyd = cal = pó de osso queimado).”

• Se a cremação fosse um assunto indiferente
diante de Deus, porque Deus declarou essa
punição ao Rei dos Moabitas?

ISm 31:10-13
“10

Puseram as armas de Saul no templo de Astarote e
o seu corpo afixaram no muro de Bete-Seã.
• 11 Então, ouvindo isto os moradores de Jabes-Gileade,
o que os filisteus fizeram a Saul,
• 12 todos os homens valentes se levantaram, e
caminharam toda a noite, e tiraram o corpo de Saul e
os corpos de seus filhos do muro de Bete-Seã, e, vindo
a Jabes, os queimaram.
• 13 Tomaram-lhes os ossos, e os sepultaram debaixo de
um arvoredo, em Jabes, e jejuaram sete dias.”
•

• A associação com a maldição explica a causa do corpo de
Saul haver sido queimado.
• Pelo fato do corpo ter ficado dependurando ou fixado no
muro até o anoitecer, ele foi considerado maldito, motivo
pelo qual o corpo foi queimado, mas os ossos enterrados.
• Dt 21:-22,23
• “22 Se alguém houver pecado, passível da pena de morte, e
tiver sido morto, e o pendurares num madeiro,
• 23 o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a
noite, mas, certamente, o enterrarás no mesmo dia;
porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de
Deus; assim, não contaminarás a terra que o SENHOR, teu
Deus, te dá em herança.
• Infelizmente alguns utilizam-se deste único texto para
ampararem a pratica da cremação, o que como explicado
não tem fundamento.

• Assim, reiteramos que pessoas queimadas
representavam nas escrituras maldição, veja
abaixo:
• Js 7:15 “Aquele que for achado com a coisa
condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver,
porquanto violou a aliança do SENHOR e fez loucura
em Israel.”

• Desse modo, a cremação não é um meio
aceitável para a disposição final de um corpo
pelo cristianismo.
• Veja a seguir um vídeo mostrando os
bastidores de uma cremação.

Vídeo de cremação

• FIM!!!!

