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O Vestuário dentro de uma Perspectiva Bíblica 
 

A Paz de YHWH esteja com todas! 

 

Hoje vamos falar de um assunto muito difícil... pois ele não é de fácil aceitação mesmo 

entre as mulheres crentes. De facto, é mais fácil falar da importância do “Sábado” ou 

desenvolver o tema "Deus é Amor" do que aceitar as regras bíblicas de um Vestuário 

modesto.  

 

E, queridas Irmãs, o Vestuário e a Aparência, contam e muito! Afinal se somos servas, 

embaixadoras do Altíssimo, devemos dar bom testemunho em tudo, e obviamente o 

vestuário e arranjo pessoal impacta os outros à nossa volta, logo é um assunto 

importante a ser estudado. 

 

Um risco que alguém toma ao falar deste assunto é a possibilidade de se ofender 

alguém... realmente odeio a ideia que as minhas palavras possam magoar ou irritar 

alguma irmã na fé, mas essa possibilidade não é motivo suficiente para deixar de falar 

do assunto.  

 

1 Timóteo 3:16,17 diz “Toda escritura é dada por inspiração de Deus, e proveitosa para 

doutrinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça”, portanto é essencial 

ser humilde e aprender com as Escrituras. 

 

Peço a YHWH que me envie uma porção do Seu Santo espírito para me ajudar a chegar 

a todas com palavras sãs (Colossenses 4:6 “A vossa palavra seja sempre agradável, 

temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um”) e que 

sejamos humildes o suficiente para repensarmos a nossa actuação como crentes. 

 

No entanto desejo afirmar que não pretendo condenar ninguém, nem a Lei de YHWH o 

permite que alguém o faça. Se vemos uma mulher que se diz crente usar um vestido 

muito decotado, não devemos partir logo do princípio que ela é uma imoral!  

 

Quem sabe se ela não chegou à Fé há pouco tempo? Quem sabe se nunca foi alertada 

nesse sentido? Não esqueçamos que a modéstia é um processo. Não é de uma hora 

para a outra que uma mulher passa a ser recatada no seu vestir! 

 

Quando eu era criança, e já tenho 36 anos, havia a ideia correcta que as mulheres 

tornavam-se mais conservadoras na forma de vestir à medida que avançavam na idade 

e por acréscimo vinha a maturidade.  
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A sabedoria que os anos trazem, ensinavam que uma mulher não precisa de se vestir de 

forma provocativa ou exuberante para ter poder à sua volta. Além disso, as mulheres 

tinham a noção que a partir de certa idade o corpo já não se apresenta tão galante e 

atractivo como em décadas passadas e por isso evitavam usar roupas mais apertadas ou 

tão curtas como antigamente.  

 

Estou a falar da Mulher normal, que aprendia estas noções por discernimento e bom 

senso, nem estou a falar de mulheres que estudassem a Bíblia.  Mas actualmente isto 

parece que já não acontece nem entre crentes... Mulheres de 50 anos vestem-se como 

se ainda tivessem 30, e mulheres de 30 como se tivessem 15 anos. 

 

Uma razão para isto acontecer (e agora estou a falar de Crentes e para Crentes, ou para 

simpatizantes da Bíblia que estão em fase da conversão) é que a cultura popular hoje 

em dia, é oposta ao standard bíblico.  

 

Existe uma passagem bíblica, que é Jeremias 6:15 que fala aos filhos e FILHAS de Israel 

dizendo: “Ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem 

vergonha alguma, nem mesmo sabem corar.” 

 

Bem, irmãs, hoje vivemos numa cultura que não sabe corar! As mulheres despem-se nas 

praias (e nas ruas) sem o mínimo pudor. A nudez hoje é definida como a ausência total 

de roupa, mas a Bíblia diz que quando alguém mostra as coxas já está nu. "Faze-lhes 

também calções de linho, para cobrirem a carne nua; irão dos lombos até as coxas” 

assim afirma Êxodo 28:42" 

 

Deus especificou que os calções iriam "da cintura às coxas". Deus não queria que os seus 

servos mostrassem as coxas expostas ao mundo. Hoje, homens do mundo tiram as suas 

camisas e mostram as suas coxas e quadris para todo o mundo na praia ou na rua. 

Homens que servem a Deus precisam perguntar para si, honestamente, se isso é 

realmente o que Deus pretende deles…  

 

Pior ainda, não se importam que as suas esposas se apresentem ao mundo da mesma 

forma! Dão a desculpa que "gostamos de praia e piscina!" como se essa fosse uma 

desculpa que YHWH aceitasse. Sim, praia, e sol são bons mas podemos ir vestidas com 

túnicas de tecido mais leve, a vitamina D solar vai fazer-lhe o mesmo efeito e ainda evita 

o cancro de pele.  

 

Precisamos tomar muita atenção quando decidirmos vestir um fato de banho em 

público. As mais elegantes e formosas poderão tornar-se objecto de indevida atenção 

para o alvo masculino e as menos agraciadas e com celulite ficarão simplesmente 

vulgares. 

 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/ex/28/42


http://emunah-fe-dos-santos.weebly.com 

O VESTUÁRIO DENTRO DE UMA PERSPECTIVA BÍBLICA 
 

 
3 
 

Está tudo ao contrário!  

 

O mundo diz que você se deve vestir para os outros gostarem e para você mesma se 

sentir bem consigo mesma, mas a Bíblia diz que para você se vestir para agradar a Deus 

e o glorificar. O mundo diz que o propósito da roupa é revelar e atrair. A Bíblia diz que 

o propósito da roupa é cobrir e corrigir.  

 

Estas palavras vão fazer outros e outras troçar de si? Não se importe, lembre-se que é 

melhor agradar a YHWH e Yeshua que aos homens. Se alguém opositor à Verdade a 

perseguir por suas opções repita para si mesma: 

 

Romanos 12:1-3  “Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os 

vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.  

E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do 

vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita 

vontade de Deus.” 

 

Está vendo? O não nos conformarmos com o mundo está numa relação directa com as 

bênçãos do Altíssimo! 

 

Muitas de nós conhecemos a história da água a ferver e do sapo. Eu vou repetir a 

história. Se você deitar um sapo para dentro de água a ferver ele salta imediatamente 

para fora. Mas se o puser dentro de água fria, e for aquecendo a água, ele nem notará 

o aumento da temperatura e permanecerá na água a ferver até morrer.  

 

Eu acho que isto se aplica às igrejas hoje em dia onde a imoralidade entrou aos poucos 

subtilmente e gradualmente até ao ponto de que já ninguém, ou quase ninguém liga 

ao vestuário como forma de glorificar a YHWH. Não é preciso uma igreja fixar uma tese 

para condenar o decote… ele fala por si só! 

 

Você com certeza já se vestiu de saia ou vestido com um bonito casaco por 

cima.  Lembra da boa impressão que você causou na igreja usando saia e de véu? Pois 

é… não é somente na igreja que você estava se vestindo de modo adequado que a fez 

sentir digna, mas porque aquele modo realmente comunica alguma coisa.  

 

E não é só as pessoas da congregação que o sabem... o mundo sabe! Vestir saia e vestido 

modesto mesmo todos os dias,  tornou-se hoje um testemunho de pudor incrível!  

 

Mas a razão mais importante é devido às DIFERENÇAS entre homem e mulher.    
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Eu não sei a idade das leitoras, nem o bom senso de cada uma, mas caso não tenha 

percebido os homens e mulheres não são apenas diferentes... eles são na verdade 

MUITO diferentes.  

 

E uma das diferenças e que é crucial conhecer no nosso estudo é que YHWH criou o 

homem mais visual e a mulher mais verbal.  

 

Em Provérbios 7:10 a Bíblia nos diz "E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com 

enfeites de prostituta, e astúcia de coração." 

 

A Bíblia especificamente chama a atenção para a maneira como uma mulher imoral se 

veste - com enfeites de prostituta. Porquê? Porque esta é uma das formas pelas quais o 

homem é tentado. Porque é que a Bíblia nunca se refere à vestimenta imoral de um 

homem?  

 

Porque para a maioria das mulheres um homem vestido de forma chamativa ou 

reveladora não a vai atrair (bem pelo o contrário!), a visualização não é a maior fonte de 

tentações para as mulheres.  

 

Daí que existam tantos homens bonitos que nenhuma mulher quer e outros que não 

devem nada à beleza mas que são considerados "charmosos" ou apelativos por todas. 

Estes últimos são os que sabem falar ao coração de uma mulher (cuidado com eles, 

Irmãs queridas…!). 

 

Na nossa sociedade, os homens crentes e zelosos passam por provas que nós mulheres 

nem sonhamos. Eles são tentados em todo o lado! Internet, TV, filmes, revistas, na rua 

no trabalho... Nós devemos levar isto em conta muito seriamente e não permitir de 

forma nenhuma que nós façamos tropeçar algum homem.  

 

Embora um verdadeiro servo de YHWH faça o mesmo que Jó se propôs: "Estabeleci um 

pacto com meus olhos de não atentar com cobiça por donzela alguma." Jó 31:1, nós 

podemos dar uma ajudinha e não facilitar! 

 

Cada uma de nós pode evitar que algum homem peque ou que se torne desrespeitoso 

para a sua própria esposa. 

 

Existe uma frase que pertence a um famoso não-crente, que afirmou que não importa 

ser uma verdadeira Senhora, também é preciso parecê-lo! 

 

Se você quer ser vista como uma mulher de boa reputação, faça por isso. Se você deseja 

casar com um homem crente e de boa saúde espiritual, então apresente-se atractiva 
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para esse tipo de homens (com recato e beleza), senão a única atenção que vai chamar 

é a dos homens do mundo. 

 

Agora que já consegui chamar a sua atenção para o tema, e numa altura em que 

algumas das leitoras talvez me chamem de legalista ou antiquada, e outras estarão 

espumando de irritação, (creio que outras mais continuem com interesse), vamos então 

explicar o que é uma roupa imodesta versus roupa bíblica.  

 

Uma roupa modesta é uma roupa larga, que não chame a atenção para certas zonas do 

seu corpo como as ancas, coxas, peito, joelhos. Se não percebe o porquê destas zonas, 

pergunte ao seu marido que ele lhe explica.  

 

Lembra-se que YHWH deu uma túnica para Adão e Eva se vestirem? As túnicas são a 

única roupa propriamente bíblica, pois foi a que YHWH criou com as Suas mãos. Bom, 

uma túnica é algo largo que mexe com o vento!  

 

Isso é uma túnica de tecido. A sua roupa mexe quando o vento sopra? Esse é um bom 

teste... Não é preciso nem conveniente que a roupa esvoace, eu falo em mexer. Se não 

mexer, é porque está apertada demais, deite fora ou use em casa só com o seu marido. 

 

Uma roupa modesta também é uma roupa que não chama a atenção por ser desleixada 

demais (o chamado "trapo") nem por ser exuberante.  

 

1 Pedro 3:3-5  “Não procurem ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias 

ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não 

se perde; ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para 

Deus.  Porque era assim que costumavam se enfeitar as mulheres do passado, as 

mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham a sua esperança nele. Elas eram 

obedientes ao seu marido”. 

 

Assim, procurem roupas simples mas duráveis, confortáveis e de qualidade. Essas são as 

características que descrevem o Altíssimo, então use-as nas roupas. Lembre-se que mais 

vale 2 saias boas que 10 que nada valem. 

 

O que é uma roupa bonita? É uma roupa que transmite harmonia, calma, gosto 

requintado. Cores que combinam, padrões que se completam. Se tem dúvidas, procure 

no Google fotos da princesa Diana (é um mero exemplo) dos primeiros tempos de 

princesa. Obviamente não vai usar roupas de princesa, mas é para aprender a conjugar 

cores! 
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Na minha opinião pessoal, não é antibíblico uma mulher usar calças, desde que sejam 

largas e tenham as ancas tapadas. Existem calças para homem e calças para mulher, tal 

como existem t-shirts para homem e t-shirts para mulher.  

 

As calças são mais práticas sem dúvida, mas são mais informais, são mais próprias para 

o trabalho ou para um passeio na natureza, mas verdade seja dita uma saia ou um 

vestido promove bem mais a feminilidade que calças! 

 

Agora que sabemos identificar Roupas que agradam a YHWH, abra o seu armário e 

analise o seu vestuário. Depois de o analisar, não deite fora tudo e compre de novo sem 

fazer a si mesma a seguinte pergunta: "porque é que eu me visto assim? Com calças 

justas, leggings, saias apertadas, calças coladas à parte de cima das pernas, com tops 

reveladores?" ou ainda "porque ando tão desleixada, com o cabelo em desalinho, em 

que qualquer coisa serve?".  

 

Qual é a verdadeira razão porque você se veste de forma que outros homens, sem ser 

o seu marido, adivinhem pelo olhar como é o seu corpo que nem a si lhe pertence mas 

ao seu marido? 1 Coríntios 7:4 A mulher não pode dispor de seu corpo: ele pertence ao 

seu marido. E da mesma forma o marido não pode dispor do seu corpo: ele pertence à 

sua esposa. 

 

O problema não estará nas roupas mas sim no coração… 

 

Provérbios 4:23 “Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele 

procedem as fontes da vida”. 

 

Jeremias 17:9 “Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso; quem o 

conhecerá?” 

 

Salmo 139:23-24 “Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me, e conhece 

os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho 

eterno.” 

 

Sabemos que não devemos julgar para não sermos julgados. Então não vamos criticar a 

amiga que apareceu como modelo de lingerie numa revista quando você faz o mesmo 

(e de graça) no facebook ou na praia usando fatos de banho e bikinis. Certo?  

 

Não há nada de errado em ter uma aparência bonita, agradável à vista, asseada, e até 

atractiva. Somos chamadas a ser assim! Algumas referem a passagem de Mateus 6:25 

para afirmar que não devemos ser demasiado puritanos no que toca à aparência. Mas 

acha mesmo que  Yeshua a estava convidando a  ser desleixada ou negligente quanto à 

sua roupa?  
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“Portanto eu digo: Não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou 

beber; nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante 

que a comida, e o corpo mais importante que a roupa?” (Mateus 6:25)  

Claro que não! Yeshua estava referindo a nos preocuparmos excessivamente com a 

sobrevivência do dia do amanhã. Veja a continuação do Texto! Mateus 6:26 “Observem 

as aves do céu: não semeiam nem colhem nem armazenam em celeiros; contudo, o Pai 

celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas?” 

Queridas irmãs, vamos todas nós hoje orar e pedir para começarmos a nos vestir de 

forma adequada! O nosso Deus irá abençoar-nos largamente! Ele verá o esforço do seu 

coração e nos ajudará, e ricas recompensas nos dará! Mesmo que o mundo ria de si, que 

a troce, que se irrite consigo, não se importe. Mostre a sua fibra de Filha de Deus! Afirme 

no seu coração "  eu não vou mais me misturar na multidão".  

 

Mesmo que você não tenha roupa social, não se importe! As roupas não precisam ser 

caras nem chiques, bastam estar limpas e apresentáveis. Só posso terminar este Estudo 

dizendo: você não está sozinha! Faça as escolhas que desejar, mas como filha do 

Altíssimo, só posso recomendar: faça as melhores escolhas! Seja uma Mulher Bíblica! 

 

YHWH nos abençoe a todas e nos envie a Sua ajuda e protecção. Em Nome de Yeshua. 

 


