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A Bíblia fala sobre cosméticos?

Eu presumo que você queira saber o que a Bíblia diz sobre cosméticos e como 
isso se aplica à sua própria vida. Mas antes de mencionar alguns textos que os 
mencionam diretamente, eu gostaria de prover algum pano de fundo a respeito de 
algumas práticas na antiguidade, o que pode ser útil.

1. Cosméticos no mundo antigo. Tem sido sugerido que a maquiagem se 
originou de crenças mágicas e diante de preocupações com a proteção pessoal. 
Provavelmente eles eram vistos como uma maneira de esconder a identidade de uma 
pessoa a fim de protegê-la de espíritos maus. Mas a evidência aponta também para 
outras duas razões para o uso de cosméticos: higiênicas ou médicas e de 
embelezamento. A higiene provavelmente era a mais importante destas. Esse parece ter 
sido o caso do Egito, onde as pinturas nas pálpebras ofereciam proteção contra doenças 
nos olhos. A maquiagem repelia insetos que produziam inflamações nos olhos e 
protegia a pele do calor do sol que, de outra forma, faria com que ela ficasse seca.

Logo se percebeu que pintar as pálpebras e as bochechas era uma maneira de 
melhorar a aparência de uma pessoa. No caso dos olhos, as sobrancelhas e as pálpebras 
eram pintadas de uma cor e a parte debaixo dos olhos de uma cor diferente. Esse tipo de 
maquiagem emoldurava os olhos e dava a ilusão de que eles maiores do que de fato 
eram. As cores usadas eram geralmente preta e verde, mas outras combinações também 
são conhecidas. Egípcios e babilônicos usavam maquiagem em suas bochechas e lábios. 
As tintas eram feitas de raízes, flores, grãos, e minerais, e eram usadas tanto por homens 
quanto por mulheres.

A preparação para um casamento incluía um processo de embelezamento, de limpeza 
e adorno, incluindo maquiagem nos olhos como o último elemento no processo todo. 
Tratamentos faciais eram particularmente comuns no Egito, na Grécia e em Roma. 
Temos recipientes do Egito para pomadas que supostamente retiravam rugas e outras 
marcas da idade (alguém interessado?). As mulheres gregas colocavam uma máscara de 
beleza antes de ir dormir e a retiravam com leite pela manhã. A ênfase na maquiagem 
como meio de embelezamento era, às vezes, associada com sedução, e quando 
exagerada era considerada uma característica de prostitutas.

2. Materiais bíblicos: Há muito pouca evidência bíblica relacionada ao uso de 
cosméticos em Israel. Sabemos que os israelitas usavam cosméticos, pois os 
arqueólogos encontraram utensílios associados à produção e aplicação de cosméticos. É 
impossível dizer o quão difundida era essa prática, mas é lógico concluir que ela era,
pelo menos, comum entre a classe mais alta de Israel. 

As três passagens bíblicas, nas quais a maquiagem é citada, provêem pouca 
informação. Em preparação para se encontrar com Jeú, Jezabel “pintou seus olhos, 



arrumou seu cabelo e olhou pela janela” (2 Reis 9:30). O propósito específico de 
embelezamento não está claro. Estava ela tentando seduzi-lo? Estava ela usando 
maquiagem para se proteger do mal? O texto implica que ela se arrumou e adornou 
como uma rainha papara confrontar um inimigo. Sua beleza não a salvou.

A maquiagem é associada à sedução em Jeremias 4:30, onde Israel é descrito como 
uma mulher a quem o Senhor pergunta: “por que fazes assim, e te vestes de escarlata, e 
te adornas com enfeites de ouro, e alargas os olhos com pinturas, se debalde te fazes 
bela? Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida.” Uma beleza aumentada 
através de maquiagem não a livrará dos seus inimigos. As mesmas ideias são expressas 
em Ezequiel 23:40. O tom de ambas as passagens é negativa. 

Esses três textos implicam que a maquiagem era conhecida e usada entre as mulheres 
israelitas, que ela contribuía para o embelezamento delas, mas havia limites à sua
valorização.

3. A Maquiagem hoje: A maquiagem é algo muito comum entre as mulheres hoje e 
está se tornando comum também entre os homens. O propósito fundamental continua a 
ser higiênico e de asseio. A Bíblia não oferece nenhuma diretriz específica sobre seu 
uso, mas princípios bíblicos deveriam regulamentar esse uso. 

Primeiro, a Bíblia não nega o valor de uma boa aparência e uma preocupação com a 
saúde. Segundo, a Bíblia coloca ênfase na beleza interior acima da beleza física. 
Finalmente, a modéstia deve ser a norma quando falamos desse assunto em particular. A 
modéstia descreve um comportamento que expressa a si mesmo com respeito próprio, 
discrição e que evita extremos; baseado no fato de que somos filhos de Deus e 
representante de nosso Senhor.
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