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Que orientação prática está a Igreja Adventista providenciando sobre este assunto? Este breve 
documento provê princípios gerais apresentados por nosso mais bem reconhecido especialista em 
ética. 
  

A coabitação pode ser definida como um arranjo de vida de um casal heterossexual não casado que 
partilham residência em comum e intimidade sexual. Nesse particular existe uma grande variedade de 
configurações nesta forma de relacionamento. Alguns parecem casamentos virtuais receosos com apenas 
o formal, votos públicos contratuais, enquanto outros são episódios de curta duração por causa da 
conveniência. 

     As vantagens da coabitação mencionadas mais frequentemente são: 
 - Oportunidade de tentar a vida com o parceiro antes do casamento. 
 - Liberdade para iniciar ou terminar o relacionamento à vontade. 
 - Vantagens financeiras. 
 - Controles sexuais mais relaxados. 

        - Combinação da autonomia de solteiro com a intimidade emocional e sexual semelhantes ao do 
casamento. 

Os Adventistas do Sétimo Dia mantêm a posição bíblica sobre a intimidade humana. O casamento é 
o único contexto onde a intimidade verdadeira e completa pode ser adquirida com muitos benefícios e 
segurança. (Gn 2:24). Nesse particular estão alguns dos pontos problemáticos da coabitação: 

1. Síndrome da Porta de Trás O ingrediente chave da coabitação é a porta deixada aberta para ficar 
sem as consequências confusas de um divórcio. Porém algumas consequências da coabitação podem ser 
piores. 

    a. Durante todo o relacionamento os parceiros continuam enviando mensagens duplas. Por um lado 
eles dizem: “Eu amo você, e desejo viver junto de você,” e contudo o acordo inicial diz: “Não fique tão 
perto, porque eu poderei ir embora um dia… qualquer dia.” Tal acordo cria um sentimento profundo de 
insegurança. 

    b. As irritações recorrentes da vida diária são tratadas como triviais, devido à falta de motivação 
para investir num relacionamento temporário. Como consequência, poucos aprendem a ajustar e adquirir 
as habilidades para a solução de conflitos muito necessárias no casamento. 

    c. É verdade, que o amor profundo requer comprometimento total e permanente (Ct 6:3, 8:6,7). É 
impossível desenvolver tal amor num acordo temporário e inseguro. 

2. Ausência de Votos Os votos matrimoniais estão implícitos nos conceitos bíblicos de contrato de 
casamento (Mt 1:18) e comprometimento permanente ao parceiro de alguém (Ml 2: 15, 16). Sua função é 
tornar públicas as intenções do casal, desse modo salvaguardando a santidade do casamento. Enquanto os 
votos matrimoniais do casamento prometem fidelidade tanto para o presente como para o futuro, a 
coabitação é um acordo privado preocupado apenas com o presente. 

3. Preocupações da Comunidade De acordo com a Bíblia, o casamento não é apenas um evento 
privado (Gn 24). Ele une famílias. A comunidade oferece ao casal uma certa proteção e espera algumas 
responsabilidades também. Desta maneira o casamento se torna o fundamento sólido de toda comunidade. 
A coabitação, por outro lado, ignora a comunidade e é em si mesma muito instável para prestar apoio a 
uma sociedade mais ampla. 

4. Ausência de Uniões Vitalícias A união de vidas é um dos papéis mais essenciais designado ao 
sexo, de acordo com a Escritura (Gn 2:24). A coabitação compreende o ato de unir a vida sem a intenção 
de uni-la. Tal estilo de vida prova ser destrutivo para a integridade da personalidade humana. 

5. Filhos A Bíblia ordena que os filhos sejam criados num ambiente de amor permanente, cuidado 
constante e segurança sem falha (Gn 4:1, 2; Ef 6:1-4). Contudo, a intenção da coabitação é evitar tais 
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responsabilidades duradouras, porque ela as considera como constrangimentos da liberdade e autonomia 
de cada parceiro. 

Em conclusão, a Igreja Adventista do Sétimo Dia ecoa a desaprovação bíblica de qualquer outro 
acordo além da instituição do casamento. Ela reconhece que o aparecimento da coabitação 
frequentemente assinala necessidades profundas. Muitas vezes os parceiros que buscam refúgio em tal 
acordo carregam as feridas de repetidos fracassos conjugais, infidelidade, abuso, egoísmo ou muitas 
outras tragédias. Por essa razão, a Igreja procura ministrar a cada indivíduo, enquanto sustenta o padrão 
bíblico da união conjugal como a única forma legítima de coabitação.  
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