O Santo Ósculo
Rom 16:16, “Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam.”
Tanto o levantar das “mãos santas” em oração (I Tim 2:8) quanto a saudação com um santo ósculo (Rom
16:16; I Cor 16:20; II Cor 13:12; I Tess. 5:26) tem provocado frustrações e confusões em várias igrejas.
O dar um ósculo fraternal é meramente um costume do povo bíblico ou é uma ordenança da igreja para
todos os povos em todos os tempos?
O significado
A palavra ‘osculo’ em português significa: 1. Beijo (1 Ato de tocar com os lábios em alguém ou alguma
coisa, fazendo leve sucção; ósculo) 2. Beijo de paz e amizade. 3. Pequena abertura na superfície das
esponjas. (Dicionário Aurélio Eletrônico). A palavra ‘ósculo’ em grego significa: 1) um beijo 2) o beijo
com qual, como um sinal de afeção fraternal, os Cristãos eram acostumados a usar para saudar ou
despedir os seus companheiros na fé (#5370, Strongs). Uma observação: o beijo que Paulo desejava aos
seus companheiros era ‘santo” (uma coisa santíssima, # 40, Strongs).
Há várias ocorrências de beijos na Bíblia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pai para filho – Gên. 27:27; Luc 22:47
Pai para filhos e filhas – Gên. 31:55
Irmão para irmão – Gên. 33:4; 45:15
Marido para esposa – Gên. 29:11; Cânticos
1:2
Tio para sobrinho – Gên. 29:13; Êx. 4:27
Sogro para genro – Êx. 18:7
Sogra para nora – Rute 1:9, 14
Sacerdote para o ungido – I Sam 10:1
Amigo para amigo – I Sam 20:4; Atos 20:37
Político para o povo – II Sam 15:5

•
•
•
•
•

Político para político – II Sam 19:39
Pagão para o ídolo – I Reis 19:18; Jó 31:27;
Oséias 13:2
Prostitua para o seu candidato – Prov. 7:13
Adorador para Jesus – Luc 7:38
Anfitriã para o seu visitante – Luc 7:45

•
•
•

Figurativo:
Apaziguar/Adoração – Sal 2:12
Concordância – Sal 85:10; Prov. 24:26

Os Costumes
Costumes de qualquer era, seja romana, babilônica, americana, japonesa ou bíblica são justamente o que
são: costumes. Cada povo tem o seu costume que, entre eles, é comum e aceitável mas diante dos outros
é estranho. Os indianos tem o costume de comer sentado no chão com todos os participantes colocando
as suas mãos no prato principal; os orientais já usam os palitos e muitos outros povos usam talheres. Na
saudação os japoneses tem o costume particular de dobrar diante um e ao outro quando como saudação
ou despedida, já os americanos gostam de um aperto de mão bem forte enquanto os russos deleitam se
com um beijo nos dois lados da face. Nas saudações, vários sinais estão aceitos como apropriados entre o
povo. Os maçônicos tem um sinal entre eles que era diferente dos peles vermelhos do velho oeste que
por sua vez se diferenciou dos alemães durante a era do nazismo. Quer dizer, costumes eram particulares
entre povos específicos que freqüentemente tinham significados especiais. Quando forçar ou tentar
minimizar o seu costume diante de um outro, problemas surgem (Atos 6:14; 16:21; 21:21; 28:17).
As Ordenanças
Ordenanças já são bem diferentes do que costumes. Uma ordenança é um regulamento, uma lei ou um
decreto (Dicionário Aurélio). Não existe na Bíblia o costume divino, mas tem a “ordenança de Deus”
(Luc 1:6, “preceitos do Senhor”; Rom 13:2). Não existe um mandamento bíblico para obedecer
costumes, mas existe instruções para obedecer as ordenanças do homem (I Pedro 2:13) e as que Cristo
instituiu na Sua igreja (o batismo “até a consumação dos séculos” e a ceia do Senhor “até que venha”,
Mat. 28:19; I Cor 11:23-26). Os costumes as vezes eram usados em cultos (lavagem dos pés – João 13:5,
uma vez somente) mas as ordenanças eram parte permanente dos cultos enquanto aquela época
continuava, seja do Velho Testamento (Heb 9:1; Efés 2:15; Col. 2:14, 20-23) ou seja do Novo

Testamento (I Cor 11:2, “os preceitos”). Pense por um pouco a confusão que a ausência de um costume
podia provocar (Luc 7:44). Agora, pense um pouco a confusão que a falta de praticar uma ordenança
provocou (Adão – Gên. 3; Acã – Josué 7; Ananías – Atos 5). Existe alta recomendação divina por ter
guardado um costume na Bíblia? Existe uma alta recomendação divina por ter obedecido uma ordenança
(Abraão – Gên. 22; Cristo – Fil. 2:8)? Assim entendemos a diferença entre costumes e ordenanças.
Comparando os escritos de Paulo com as ocorrências dos beijos pela Bíblia é entendido que o que Paulo
praticava era costume e não ordenança.
A lição de Paulo
Pelo escrito nas epístolas: “Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo” Paulo ensinava sinceridade
espiritual entre o povo Cristão em geral e tratamento alegre e espiritual entres os irmãos da igreja em
particular. O relacionamento entre os irmãos era para ser tão fraternal quanto um beijo e tão puro quanto
algo santíssimo. Paulo mostrava tal sinceridade e amor santo ao povo Cristão por ter lembrado deste
costume intimo e fraternal nos seus escritos. De certo ele quis que a comunhão entre os irmãos fosse
honesta, publica, íntima mas pura e não hipócrita como os irmãos Joabe e Amasa (II Sam 20:9,10) ou
como o rebelde Absolão (II Sam 15:5) ou como Judas Iscariotes para com Cristo (Mat. 26:48,49; Prov.
27:6). Esta instrução de Paulo é igual à instrução de Pedro: “amai-vos ardentemente uns aos outros com
um coração puro” (I Pedro 1:22).
A Santidade
Para conhecer um ósculo santo ou para possuir mãos santas é necessário a conhecer Cristo que lava todos
os pecados por Seu sangue (I Pedro 1:19,20). Somente sendo feito uma nova criatura pela fé em Cristo
pode qualquer esperar a andar em verdadeira justiça e santidade (Efés 4:24). O saudar alguém ou não
saudar alguém com um beijo literal ou o levantar a mão quando ora não faz ninguém mais santo nem
expressa santidade. Mas o ser lavado pelo sangue de Cristo faz que sejamos limpos diante de Deus (I Cor
6:11) e o apresentar os membros da nossa carne para servirem à justiça leva para a santificação (Rom
6:19-22).
Você está justificado por Jesus já?
Você está sendo santificado por ser feito conforme à imagem de Cristo?
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