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Hoje nós vamos falar sobre uma doutrina apostólica muito ignorada pela maioria das religiões. Mas
que tem a sua importância, como uma das características da igreja do Senhor Jesus Cristo. Sim, nós vamos
falar sobre este assunto, que está sendo muito ignorado e completamente distorcido pela maioria das religiões,
devido aos movimentos humanistas seculares deste século XX e XXI.
Vamos falar sobre a doutrina apostólica sobre o uso do véu nas mulheres cristãs, durante o momento
de orar, profetizar e cultuar. Sim, vamos falar sobre esta doutrina. E você, que tem o desejo de saber a verdade
sobre este assunto, você pode acompanhar conosco...Vamos começar a leitura da palavra de Deus, no livro de:
GÁLATAS 1:6-13
6. Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo,
para outro evangelho,
7. o qual não é outro; senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo.
8. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho além do que já vos
pregamos, seja anátema.
9. Como antes temos dito, assim agora novamente o digo: Se alguém vos pregar outro evangelho além
do que já recebestes, seja anátema.
10. Pois busco eu agora o favor dos homens, ou o favor de Deus? ou procuro agradar aos homens? se
estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo.
11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens;
12. porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado; mas o recebi por revelação de Jesus
Cristo.
13. Pois já ouvistes qual foi outrora o meu procedimento no judaísmo, como sobremaneira perseguia a
igreja de Deus e a assolava,
Meus queridos leitores, a muitos que tentam diminuir a importância das doutrinas apostólicas dentro
da igreja, isso foi predito mesmo pelos apóstolos, eles predisseram que muitos, principalmente agora nos
últimos dias, teriam comichões nos ouvidos e desviariam o ouvido da verdade, acreditando em fábulas. E que,
os homens acumulariam para si mestres, conforme seus próprios desejos. Isto é, colocariam mestres para serem
treinados, não a dizer o que está na Bíblia, mas a tentar dizer apenas o que o povo quer ouvir, e o que as
pessoas desejam ouvir. Isso está profetizado pelo apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4.
Quão verdadeira são estas palavras, não é meu leitor? Hoje nós vemos faculdades de teologia que
treinam teólogos, não para falar toda a verdade da Bíblia, mas para seguir uma determinada linha religiosa,
para agradar o povo daquela linha religiosa. E não para falar a verdade segundo a palavra de Deus. Então, nós
vemos a realidade destas palavras profetizadas pelos santos apóstolos, a quase dois mil anos atrás,
maravilhosamente cumprindo nos dias de hoje. E isso nos deixa atentos. Há aqueles também que relativizam
(deixam a verdade relativa), o relativismo da verdade. Dizem “Ah, não existe verdade; não existe uma igreja
que pregue a verdade”.
As vezes ouvimos essa tentativa de tornar a verdade relativa, superficial. Mas cada leitor, que agora
está conosco meditando, eu gostaria de chamar a atenção para abrirmos a nossa Bíblia e vamos ver o que o
apóstolo Paulo fala sobre a igreja, no tocante a isso que nós estamos abordando. Paulo fala o seguinte em:
1 TIMÓTEO 3:15
”todavia, se tardar, para que vós saibas como convém te comportar na casa de Deus, que é a igreja do
Deus vivo, a coluna e fundamento da verdade."
Então, Paulo diz que a igreja do Deus vivo é coluna e firmeza da verdade. Como não existe uma igreja
que pregue a verdade para a salvação? E a característica da igreja do Deus vivo, é que ela pregue a firmeza da
verdade, ela tem a verdade. Todas as doutrinas de confissão da igreja do Deus vivo, são doutrinas verdadeiras
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e estão alicerçadas na palavra de Deus, e são doutrinas necessárias para a salvação e para o conhecimento do
verdadeiro evangelho, é isso que Paulo está dizendo.
Paulo não tinha nenhuma dúvida, de que a igreja de Deus (a qual ele perseguiu) era a coluna e firmeza
da verdade, e que ela tinha a verdade. Então hoje, na tentativa de se desculpar, muitas religiões tentam dizer
que não existe a verdade. Por que? Porque certamente elas não possuem a verdade completa. Então, realmente
não precisa se desculpar, dizendo “que a verdade não existe ou de que não tem como praticar as doutrinas
da palavra de Deus por completa.”
Então você vê aí, distribuído em mais ou menos, as doutrinas da palavra de Deus em cada movimento
religioso. Mas nenhum movimento religioso reúne as doutrinas da verdade nele só. A única igreja que reúne
a verdade, e as doutrinas necessárias para a salvação, é esta igreja do Deus vivo. Então, se na tua ou na minha
igreja, existir alguma doutrina, que não é segundo a Bíblia , lamento dizer: não estaríamos ainda na igreja do
Deus vivo. Porque a igreja do Deus vivo é “coluna e firmeza da verdade”
Então não basta ter o nome apenas, de igreja de Deus ou de igreja de Cristo. Tem que estar
verdadeiramente alicerçada a sua doutrina na doutrina dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus Cristo a pedra
angular (principal) da esquina. No livro de Efésios 2:20 diz qual é o fundamento da igreja de Cristo.
EFÉSIOS 2:20
20. e sois edificados sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal
pedra da esquina;
Então Paulo, em Gálatas, diz que ele não recebeu essa revelação de homem algum, mas do próprio
Senhor Jesus. E ele passou a este evangelho, ele passou para a igreja diretamente pela revelação do Senhor
Jesus. E que ele não estava ali para agradar homens. Porque ele não persuade homens, mas a Deus. O
verdadeiro cristão não está preocupado em agradar multidões, ou fazer volume. Mas em estar preocupado em
falar a verdade, falar a palavra de Deus com verdade.
O verdadeiro servo e presbítero de Deus (da igreja do Deus vivo) está preocupado em fazer a vontade
de Deus de acordo com a Bíblia, de acordo com a doutrina dos apóstolos e dos profetas. E não querendo
agradar, para ter uma multidão seguindo, uma contribuição volumosa na sua conta corrente. Porque isso, nós
vemos aos montes. Mas quem tem sede de salvação, quem tem sede de verdade, ela ouve a verdade.
Se você, meu leitor, tem sede de verdade (sincero no teu coração) você vai escutar as palavras que eu
estou falando, porque ela é segundo a vontade do Senhor Jesus. O Senhor Jesus me garantiu isso, ele falou “se
me ouvires, ouvirão a vos também” Olha o que Jesus fala aos apóstolos, no livro de Mateus 10.
Porque têm pessoas que mitigam, tentam diminuir a importância dos ensinamentos apostólicos. Tentam
dizer “Ah, que não é bem assim.” desfazem da palavra dos profetas, dos apóstolos, para prevalecer livros
muitas vezes, de profetas modernos, para prevalecer opiniões teológicas modernas. Desfazem da palavra de
Deus, diminuem a importância da palavra de Deus. Mas Jesus disse no livro de Mateus:
MATEUS 10:40
40. O que vos recebe, a mim me recebe; e o que me recebe, recebe aquele que me enviou.
E também em Lucas:
LUCAS 10:16
16. Quem vos ouve, ouve a mim; e quem vos despreza, despreza a mim; e quem me despreza, despreza
àquele que me enviou.
Então, quem rejeita uma doutrina apostólica, quem tenta diminuir a importância de uma doutrina
apostólica, ele está rejeitando também o próprio Senhor Jesus. Sim, está rejeitando também aquele que é o
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Senhor de todos. Então, nós não podemos deixar de alertar aos nossos leitores, que estão com este propósito
sincero de conhecer a verdade, de que nós não podemos diminuir a importância das doutrinas apostólicas. E
existe uma doutrina apostólica, que quando você menciona, muitos teólogos e pastores modernos torcem o
nariz. Não querem ouvir a verdade e torcem as próprias escrituras.
Como as mulheres devem apresentar-se na igreja, este é o título da leitura que eu vou fazer em 1
Coríntios 11 sobre como as mulheres devem se apresentar na igreja do Deus vivo. O apóstolo Paulo começa
dizendo assim
1 CORÍNTIOS 11:2-16
2. Ora, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e guardais os preceitos assim como vo-los
entreguei.
3. Quero porém, que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, o homem a cabeça da mulher, e Deus
a cabeça de Cristo.
4. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça.
5. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, porque é a
mesma coisa como se estivesse rapada.
6. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também; se, porém, para a mulher é
vergonhoso ser tosquiada ou rapada, cubra-se com véu.
7. Pois o homem, na verdade, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus; mas a
mulher é a glória do homem.
8. Porque o homem não proveio da mulher, mas a mulher do homem;
9. nem foi o homem criado por causa da mulher, mas sim, a mulher por causa do homem.
10. Portanto, a mulher deve trazer sobre a cabeça um sinal de submissão, por causa dos anjos.
11. Todavia, no Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da
mulher.
12. pois, assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher, mas tudo vem
de Deus.
13. julgai entre vós mesmos: é conveniente que uma mulher com a cabeça descoberta ore a Deus?
14. Não vos ensina a própria natureza que se o homem tiver cabelo comprido, é para ele uma desonra;
15. mas se a mulher tiver o cabelo comprido, é para ela uma glória? Pois a cabeleira lhe foi dada em
lugar de véu.
16. Mas, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem tampouco as igrejas de Deus.
Meus amados leitores, o apóstolo Paulo primeiramente começa a louvar os irmãos, dizendo que em
tudo eles retende os preceitos conforme ele havia entregado. Será que hoje, muitas igrejas seriam louvadas
pelo apóstolo Paulo, por reter preceitos pregados? Acredito que não. Tenho certeza absoluta que não. Que
muitas outras religiões hoje, seriam reprovadas por este grande apóstolo, se ele aqui estivesse vivo. E elas
seriam as primeiras perseguidoras dele.
Agora, ele começa mostrando uma hierarquia, que vem desde o Éden. Primeiro ele vem dizendo “quero
que você saiba” - então é muito importante que você saiba disso, meu leitor; você tenha isso em mente, que
“Cristo é o cabeça do varão, e o varão é a cabeça da mulher. E Deus, a cabeça de Cristo.”
Então Deus, o Pai, está acima de Jesus Cristo. Ele é cabeça de Jesus Cristo, é o que está escrito aqui.
Então, Deus o Pai é maior do que Jesus Cristo e é autoridade sobre Jesus Cristo. E Jesus é cabeça do varão,
Cristo é o cabeça da igreja, o cabeça do varão, e o varão é cabeça da mulher. Então, ele quer que nós saibamos
disso. Porque existe um movimento secular, um movimento humanista que prega a rebeldia da mulher ao
homem, a rebeldia da hierarquia da mulher em relação ao homem.
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Por isso hoje, nós encontramos aí milhões de mulheres doentes, enfermas, com sérios problemas
psicológicos, com sérios problemas de saúde. Porque tentam ocupar uma oposição, que muitas vezes não lhe
é permitida, não é da sua natureza. Através do movimento feminista, que surgiu nas décadas de 20, 30 do
século XX, instigando a mulher à rebeldia contra o homem. E isso surgiu por culpa do próprio homem, que
também exagerou da sua autoridade sobre a mulher, com o machismo.
Tanto o machismo como o feminismo, são dois opostos do exagero que não estão sob a direção de
Deus. E o homem está colhendo o resultado. E as mulheres também. Quantos casamentos desfeitos, em crise,
porque não existe uma obediência a palavra de Deus, e já não existe esse comando correto dado desde o Éden.
E toda vez que o homem se rebela contra a palavra de Deus, ele colhe as consequências. Estamos aí,
com vários lares destruídos, com várias pessoas sem referencial, com o aumento da falta de definição sexual
sobre as pessoas. Hoje vivemos como nos dias de Sodoma e Gomorra. Muitos que são escravizados pelas
paixões da carne, querendo tornar os outros livres, sendo eles mesmo escravizados; prometendo liberdade,
quando são na verdade, escravizados.
Então, nós vemos essa rebeldia contra o Criador, contra a palavra de Deus. E isso como não se bastasse,
essa rebeldia as vezes ocorre dentro daqueles que se dizem servos de Deus, que se dizem realmente seguidores
da palavra de Deus. Então, eu quero que saibais disse o apóstolo Paulo, “que Cristo é o cabeça do varão e o
varão o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo.”
Está na hora de restaurarmos os fundamentos. A Bíblia diz no livro de Isaías 58, que o povo de Deus
é conhecido porque ele restaura os fundamentos, ele é o reparador das brechas, das roturas. E nós estamos
aqui, trazendo uma doutrina apostólica. Jesus disse “quem ouve a vós, a mim me ouve; quem vos rejeita a
vós, a mim me rejeita.” Então, rejeitar uma doutrina apostólica é rejeitar mandamento do próprio Senhor
Jesus.
Como nós vamos ver mais adiante nesta carta aos Coríntios, Paulo dizendo que estas ordens, que este
mandamento, ele deu pelo Senhor Jesus, que é o próprio Senhor Jesus quem está dando este mandamento para
a igreja. Mas hoje, a falsa teologia, os falsos pastores que querem mais apascentar o ego de seus rebanhos, do
que falar a verdade da palavra de Deus, que querem prometer liberdade quando eles mesmo são escravos do
“Mamom” (do deus da riqueza), escravos das coisas materiais, querendo prometer liberdade para as pessoas,
sendo eles mesmos escravos.
Então se opõe, tentando arrumar argumentos, subterfúgios para negar a palavra de Deus. Mas quero
que saibais, meus leitores, que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do varão, e o varão é a cabeça da
mulher. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Porque um
varão cristão, quando ele vai chegar dentro de um local de culto, se ele usa chapéu, se ele está de boné, o que
ele faz? Ele tira aquele boné, ele tira aquele chapéu.
Porque é desrespeitoso ao varão, entrar dentro de um culto, com a sua cabeça coberta. Seja por véu,
seja por talit, seja por quipá, ele tira para que a sua cabeça fique totalmente descoberta, porque ele é a imagem
e glória de Deus. Ele é a imagem e glória da criação. E aquele véu que existia, ele foi rompido por Jesus. Jesus
abriu o acesso direto ao Pai. Então hoje, o varão na presença do Senhor, ele pode chegar com ousadia a Cristo
Jesus, com a cabeça descoberta, para falar na presença de Deus.
Então, o varão que está usando chapéu ou alguma cobertura, ao entrar num ambiente onde está a
presença de Deus (em um culto) onde está o anjo do Senhor, ele tira o chapéu. Mas, toda mulher que ora ou
profetiza com a cabeça descoberta, isto é, sem nenhuma cobertura. A palavra grega aqui, é “caluma”. Então
no grego aqui, na exegese grega, caluma significa véu. Sim meu leitor, um pano não transparente, do qual é
denominado véu. É isso que está no grego aqui “caluma”. A palavra grega que aparece em 1 Coríntios 11:6
“se cobre com véu.” Verso 6 diz véu “caluma”.
Então, toda mulher que ora e profetiza sem estar usando caluma, sem estar usando véu, é como se
estivesse rapada. Ele não disse que está rapada, ele disse “é como se estivesse rapada.” Ou seja, mesmo ela
estando com o cabelo cumprido, mas ela orando sem o véu diante de Deus, é como se ela estivesse rapada.
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Por que? Porque o cabelo na mulher é sinal da sua feminilidade, é sinal de que ela é a mulher. Tanto é, que a
calvície é comum no homem, e muito, muito raro (só em caso de doença) nas mulheres. Mulher não tem
problema de hereditariedade, de calvície. Porque cabelo na mulher, o cabelo feminino lhe é sinal de sua
feminilidade. Desde que ele seja crescido suficiente para caracterizá-la como mulher, como varoa. O cabelo é
o sinal aparente.
Então, quando ela ora sem utilizar o véu, é como se ela estivesse diante de Deus, dizendo “Eu não sou
mulher, eu não quero ser mulher; eu não gosto de ser mulher” Então, é como se estivesse rapada, é como se
ela estivesse igual ao homem. Por isso que Paulo falou isso. Agora, qual a solução, qual a alternativa?
“Não, eu não quero me sentir dessa forma. Eu não quero que Deus me veja dessa forma. Eu não quero que
Deus me veja como uma rebelde, como alguém que está se rebelando contra o Éden da criação.”
Então, Paulo fala no verso 6
1 CORÍNTIO 11:6
6. Pois, se a mulher não se cobre, tosquie-se também. Mas, se para a mulher é vergonha tosquiar-se ou
rapar-se, que ela se cubra.
Então Paulo fala “você não quer usar véu; você não quer usar “caluma? Você não gosta de ser mulher?
Você não quer ser varoa? Você está descontente com a sua natureza de varoa. Então, para você orar, rape o
seu cabelo, corte ele bem curtinho, como homem. “Ah, mas eu não quero. Eu sou uma serva de Deus; eu não
vou rapar o meu cabelo. Para que eu vou fazer isso?”
Então, Paulo diz a solução “que ponha o véu” Paulo está sendo muito claro, que “ponha o véu”.
Então, o véu não é para mulheres de cabelo curto. O véu é para mulheres de cabelo crescido. O véu é para
varoas que querem ser sujeitas conforme a palavra de Deus. Agora, existe uma teoria, de que o véu é para
mulheres que tem cabelo curto.
Aqui está dizendo exatamente o contrário, que o véu é para mulheres que não querem ter o cabelo
curto, rapado, para mulheres que não querem ser carecas. É para elas que devem ser usado o véu. Então, o véu
é para mulheres que têm cabelo crescido.
1 CORÍNTIOS 11:7-9
7. Pois, o homem certamente não deve cobrir sua cabeça, porque ele é a imagem e glória de Deus, mas
a mulher é a glória do homem.
8. Porque o homem não é da mulher, mas a mulher é do homem.
9. Nem foi o homem criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem.
Então, essa tradição pseudo judaica de pôr a quipá, de pôr talit em cima da cabeça do varão, para entrar
no local de culto, está contra a palavra de Deus, está contra a doutrina apostólica, está em desobediência a
palavra de Deus. Bem disse Jesus que: “acumulam tradições que invalidam os mandamentos de Deus; que
invalidam a palavra de Deus.” Mas aqueles que são de Deus, escutam a palavra de Deus. Aqueles que são
verdadeiramente cristãos, seguidores do verdadeiro Messias, eles ouvem a palavra dos apóstolos.
Então, o uso do véu advém desde o tempo do Éden. Olha a sentença que Deus deu devido ao pecado.
Quem primeiro pecou foi a mulher que foi enganada pela serpente, e depois fez o homem pecar também. E
olha a sentença que Deus deu a mulher, com respeito a este pecado.
GÊNESIS 3:16
16. À mulher ele disse: Eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua concepção. Com
sofrimento terás filhos; e o teu desejo será para o teu marido, e ele governará sobre ti.
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Então a mulher, devido ao pecado, desde o Éden o seu desejo passou a ser dominado pelo varão. Então,
essa hierarquia vem desde o Éden. Nós já vemos menção do uso do véu por Raquel, quando ela foi se encontrar
com Isaque. Ela tomou o véu e cobriu-se. Se véu fosse cabelo, como alguns explicam por aí, ela tomaria uma
peruca para cobrir a cabeça. Não, ela tomou um véu. Ou seja, um tecido que verdadeiramente tape, esconde o
cabelo (que é o sinal de submissão).
Essa doutrina, Paulo está colocando aos Coríntios, as mulheres de Coríntios que eram mulher que
estavam se rebelando contra essa hierarquia. Então, Paulo se vê na necessidade de alertar sobre este
mandamento, sobre esta tradição bíblica, que vem desde o Éden. E ele diz no versículo 10: “Por esta causa a
mulher deve ter poder sobre sua cabeça, por causa dos anjos.”
Então, um dos motivos também, da utilização do véu na hora da oração e do culto, é devido a presença
dos anjos. Anjos aqui, no sentido do varão que vai pregar, como também de anjos, criaturas celestiais, que
estão presentes no culto. E a mulher deve ter então, caluma. Ou seja, o véu sobre sua cabeça, em sinal de
autoridade, devido a esta presença.
O cabelo na mulher não é sinal de autoridade. É sinal de que ela é mulher, de que ela está submissa.
Uma vez que ela tape o cabelo com o véu, isso sim ela está dizendo em sinal de autoridade. Ela está tapando
o sinal de submissão, para naquele momento, ela estar autorizada para orar, profetizar e estar na presença do
anjo do Senhor. Agora, no versículo 13, Paulo começa a fazer uma indagação “Julgai em vós mesmos: É
decente que uma mulher ore a Deus descoberta?”
Pense comigo, meu leitor. Se Paulo ensinou aqui, que a mulher não deve usar véu, durante o culto. Se
Paulo aqui estava ensinando, como dizem muitos teólogos e pastores por aí, opositores da doutrina do uso do
véu. Se Paulo realmente quisesse ensinar de que não é para usar véu, que véu não é para as mulheres usarem;
que véu é cabelo. Ele iria perguntar desta forma: “É decente que uma mulher ore a Deus descoberta?”
Ele ia perguntar “Julgai entre vós mesmos: É decente que uma mulher ore coberta de véu?” Ele ia
fazer a pergunta ao contrário, ele não ia perguntar como ele perguntou aqui: “É decente que uma mulher ore
descoberta?” Qual a resposta que ele quer? Não, não é decente que uma mulher ore sem véu. É isso que está
aqui na Bíblia. Não é decente que uma mulher entre num culto, num momento de oração sem o véu. É
indecente. Ela está como raspada diante de Deus.
Agora, se Paulo estivesse ensinando como dizem muitos pastores, como dizem muitos teólogos de
hoje, opositores da doutrina bíblica, apostólica do uso do véu, Paulo não perguntaria desta forma. Ele
perguntaria: “É decente que uma mulher ore coberta?”
13. Julgai em vós mesmos: É decente que uma mulher ore a Deus descoberta?
Qual seria a resposta? Não, não é decente que uma mulher use véu. Seria assim a pergunta de Paulo,
se realmente o véu não fosse para usar. Mas a pergunta de Paulo não está assim. A pergunta de Paulo está
assim: “julgai entre vós mesmos: É decente que a mulher ore a Deus descoberta?” Não, não é decente, a
resposta. Não é decente uma serva de Deus, se apresentar diante de Deus em oração, ou para profetizar, ou
durante o culto na presença do anjo, descoberta sem o véu. Não é decente.
Se você é uma serva do Deus Altíssimo, temente a palavra de Deus, desejosa de obedecer a palavra de
Deus. Como você vai se apresentar diante de Deus, durante o momento de apresentar-se na igreja? Você vai
apresentar-se usando véu. Cobrindo-se com o véu. Porque o véu é um sinal de autoridade para a mulher, no
momento da oração. Ela está dizendo para o varão “Neste momento agora, eu não estou neste momento para
orar e para profetizar, sujeita a essa hierarquia. Por isso que eu estou pondo o véu, cobrindo o meu sinal
de submissão, para poder orar e profetizar.”
14. Ou não vos ensina a mesma natureza que é vergonhoso para um homem ter cabelo comprido?
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Ou seja, o homem é desonroso para ele, ter cabelo crescido. Por que Paulo está falando isso? Porque
ele diz para a mulher (que ora sem véu) é como se ela tivesse rapada. Então, tão vergonhoso quanto uma
mulher rapada, é vergonhoso (indecente) um homem com cabelo igual de mulher. Por isso que Paulo fala:
"Ou não vos ensina a mesma natureza que é vergonhoso para um homem ter cabelo comprido?"
Por que ele está dizendo isso? Porque uma mulher que ora sem o véu, é como se ela tivesse rapada. Por
isso Paulo está falando “Se para um homem é vergonhoso ter cabelo crescido igual de mulher, para uma
mulher é vergonhosa apresentar-se diante de Deus, como se tivesse rapada.”
Ainda que ela esteja de cabelo e orando sem véu, para Deus é como se ela tivesse rapada, é como se
ela fosse homem. Mas uma mulher, uma serva do Deus Altíssimo, ela ama o seu sinal de submissão. Então,
ela vai cobrir o cabelo para não ter que rapar o cabelo. Porque Paulo falou “Se você não quiser usar véu, tem
uma solução: rape o cabelo, fique igual homem. Diga: não quero ser mulher. Eu não gosto de ser mulher,
então rape o cabelo.”
O que fazem hoje as mulheres que optam pelo homossexualismo? Primeira coisa que ela faz é rapar o
cabelo. É negar a natureza feminina dela. Isso é indecente, isso não é normal. Por isso que nós vemos que as
servas do Deus Altíssimo, elas têm o cabelo crescido. E por ter o cabelo crescido, usa-se então o véu. Agora,
Paulo fala assim no versículo 15, “Mas se uma mulher tem cabelo comprido, isso é glória para ela, pois
seu cabelo lhe foi dado para se cobrir.”
Meus queridos leitores, Paulo o apóstolo, não é louco, não é desequilibrado. Ele foi um dos maiores
apóstolos do Senhor Jesus. Uma pessoa pegar o versículo de número 15, depois de tudo o que Paulo falou (do
verso 1 até o 14) e falar completamente o contrário do que Paulo falou, dizendo que o cabelo na mulher é o
véu, está fazendo de Paulo, louco, está distorcendo totalmente as Escrituras.
Meus queridos leitores, quando uma mulher termina de orar, quando ela termina de estar na presença
dos anjos no culto, ela vai tirar o caluma (o véu), o que vai ficar no lugar do véu, quando ela o tirar? O cabelo.
Porque tanto o cabelo como o véu, são colocados em um mesmo lugar: sobre a cabeça.
Assim também o varão, que tem chapéu, quando ele tira o chapéu. O que fica no lugar do chapéu? O
cabelo. Porque o cabelo e o chapéu se colocam em cima da cabeça. Então Paulo quis dizer, que a mulher no
dia a dia dela, ela usa o cabelo. Porque o cabelo fica no lugar do véu. Veja por exemplo, nós temos aqui o
presidente da República e o vice-presidente. Quando o presidente da República viaja, no caso Lula está
viajando. Quem fica no lugar do presidente da República? José Alencar.
Agora, José Alencar é Lula? Não. Ele está no lugar, mas ele não é o Lula. Ele é o vice-presidente da
República. Ele tem a sua personalidade, ele é outra pessoa. Ele é outra personalidade.
Véu na Bíblia, trata-se de um pano que cobre. E que no grego, está “caluma”. Este véu, ele é colocado
no mesmo lugar em que está o cabelo: sobre a cabeça. Então, quando a mulher termina de orar, e ela vai para
o dia a dia dela (trabalhar) o que fica no lugar do véu? O cabelo. Agora, esta doutrina que pregam: “Ah, mulher
basta ter cabelo na igreja que ela já está de véu.”
Ela é a falaciosa. E eu vou dizer que ela é falaciosa até mesmo para aqueles que pregam. Por que
quando uma mulher, quando vai se casar, ela aparece na igreja de véu e grinalda? Se cabelo para eles, que
ensinam que é o próprio véu. Por que eles permitem uma mulher casar-se com véu? Se cabelo é véu? Então,
isso mostra a falácia (a mentira) desses pregadores que querem agradar mais aos homens do que agradar a
Deus. Agora, nós agradamos a homens? Paulo falou “Se eu agradasse a homens, eu não seria servo de
Cristo. Mas eu persuado a Deus.”
E nós aqui, estamos persuadindo a Deus; e nós estamos persuadindo as pessoas que querem fazer a
vontade de Deus. Então, quem quer fazer a vontade de Deus, escuta as palavras de Deus e escuta a doutrina
dos apóstolos. Agora, quem quer brigar, contestar, contender contra a verdade, nós não temos tal costume,
nem as igrejas de Deus.
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Então, existiam muitas mulheres, que talvez queriam contender com o apóstolo Paulo, e não estavam
querendo usar o véu. Há alguns também que, para poder tentar escapar da doutrina apostólica do uso do véu
na igreja, dizem que o véu era usado por prostituta, que existia seguidoras de Afrodite, e por isso elas eram
prostitutas e tinham o cabelo rapado e elas usavam o véu, enquanto o cabelo estava rapado.
Mas é isso que o apóstolo Paulo falou aqui? Ele falou o contrário: a mulher que não quer usar o véu,
deve rapar-se. Então, o véu para quem? Para mulher rapada ou para mulher que tem cabelo? Justamente para
mulheres que tem cabelo crescido, o véu é para utilizar. Se ela não quer utilizar o véu, daí ela deve rapar-se.
Porque se ela rapar, daí ela está dizendo que não gosta de ser mulher. Então, essas fábulas artificialmente
compostas são para quê? Para tentar agradar o movimento de rebeldia, mas não para agradarem a Deus.
Quem quer agradar a Deus faz a sua vontade. Nós não temos costume de contender sobre este assunto.
Porque as igrejas de Deus, elas usam véu, as varoas usam véu. Porque isso é mandamento. Paulo mais a frente,
ele vem dizendo, porque alguém pode estar dizendo “Isso é costume daquela região. “Eu já estou provando
que isso vem desde o Éden.”
1 CORÍNTIOS 11:3
3. Mas eu quero que saibais que a cabeça de todo homem é Cristo, e a cabeça da mulher é o homem; e
a cabeça de Cristo é Deus.
Isso vem do Éden, é consequência do Éden. E nós, nos rebelarmos contra a palavra do Éden, é cair
novamente no mesmo pecado que Eva caiu, quando a serpente a enganou. Mas veja o que Paulo o apóstolo,
fala no capítulo 14 de Coríntios:
1 CORÍNTIOS 14:34-38
34. as mulheres estejam caladas nas igrejas; porque lhes não é permitido falar; mas estejam submissas
como também ordena a lei.
35. E, se querem aprender alguma coisa, perguntem em casa a seus próprios maridos; porque é
indecoroso para a mulher o falar na igreja.
36. Porventura foi de vós que partiu a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós?
37. Se alguém se considera profeta, ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são
mandamentos do Senhor.
38. Mas, se alguém ignora isto, ele é ignorado.
Então, se você se considera profeta. Se você se considera homem de Deus ou uma mulher espiritual,
reconheça que as coisas que Paulo escreveu, inclusive sobre o uso do véu, são mandamentos do Senhor. Por
isso que Paulo fala “Eu me admiro vós, que vos afastais do evangelho; se alguém vos pregar outro
evangelho que não é conforme o evangelho que eu vos preguei, seja anátema.”
Então, quem prega contra a doutrina dos apóstolos, quem nega a doutrina dos apóstolos, está caindo
em anátema. Mas quem teme a palavra de Deus, quem realmente se coloca na presença de Deus, querendo a
verdade, obedece a palavra de Deus e reconhece que são mandamentos do Senhor para a igreja.
Você tem opção de escolher, nós somos livres para escolher. Escolheis a quem deveis servir:
1. Escolhei se vai ouvir a doutrina apostólica ou;
2. Se vai ouvir a doutrina de hoje, dos modernos pregadores que são contrários a palavra de Deus.
Você escolhe. Agora, uma coisa nós temos a dizer: da nossa escolha vai depender a vida ou a morte, a
verdade ou o engano. Da nossa escolha, vai depender se somos cristãos, ou se não somos cristãos, somos
servos de homens. Da nossa escolha, vai depender se somos de Deus, ou se não somos de Deus. Escolhei hoje,
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a quem deveis servir. Escolhei a palavra de Deus ou escolhei o movimento moderno, de rebeldia, contra a
palavra de Deus.
Até a década de 50, muitas religiões usavam o véu. Eles aboliram com o movimento do feminismo. Eu
quero dizer aqui, que eu não concordo com o feminismo, mas também não concordo com o machismo, nenhum
dos dois.
Eu concordo com a palavra de Deus. O homem deve amar a mulher, respeitá-la. E a mulher deve dar
submissão em amor ao homem. Se isso fosse obedecido, nós teríamos menos lares destruídos. Mas como isso
hoje está difícil de ser obedecido. Eu sei que muitos não vão suportar esta pregação e esta palavra que eu estou
dando. Mas aqueles que amam a verdade, aqueles que amam a palavra de Deus, vão ouvir.
Site: http://igrejadedeus.biz/ Contato: flavioschmidt2018@gmail.com
Este material faz parte do Discipulado do Canal Evangelista Flávio, para vídeos com mais estudos, acesse:
https://www.youtube.com/channel/UCeVoCTqEOXMoCUkSAUpN2ig/videos
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