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Deuterônomio

Não haverá rameira dentre as filhas de Israel; nem 

haverá sodomita dentre os filhos de Israel. Não 

trarás salário de rameira nem preço de cão à casa 

do Senhor, teu Deus, por qualquer voto; porque 

ambos estes são igualmente abominação ao 

Senhor, teu Deus. 

Deuteronômio 23:17,18

Nenhum israelita, homem ou mulher, poderá 

tornar-se prostituto cultual.

Não tragam ao santuário do Senhor, do seu Deus, 

os ganhos de uma prostituta ou de um 

prostituto, a fim de pagar algum voto, pois o 

Senhor, o seu Deus, por ambos têm repugnância. 

Deuteronômio 23:17,18

Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua 

no serviço do templo, nem dos filhos de Israel 

haverá quem o faça.

Não trarás salário de prostituição nem preço de 

sodomita à Casa do Senhor, teu Deus, por 

qualquer voto; porque uma e outra coisa são 

igualmente abomináveis ao Senhor, teu Deus. 

Deuteronômio 23:17,18

Não haverá prostitutas em Israel, sejam homens 

sejam mulheres. Não deverão trazer ao Senhor 

qualquer oferta resultante de ganhos obtidos por 

uma prostituta ou por um homossexual, porque 

o Senhor vosso Deus detesta ambos.

Deuteronômio 23:17

Não haverá mulher cortesã nem prostituta entre 

as filhas ou entre os filhos de Israel.

Seja qual for o voto que tiveres feito, não levarás à 

casa do Senhor, teu Deus, o ganho de uma 

prostituta nem o salário de um cão; porque uma e 

outra coisa são abominadas pelo Senhor, teu 

Deus.

Deuteronômio 23:17,18

Nenhum israelita, mulher ou homem, praticará a 

prostituição nos templos pagãos. O dinheiro 

ganho desse modo não poderá ser levado ao 

Templo do Senhor para pagamento de uma 

promessa feita ao Senhor, nosso Deus. Deus 

detesta esse dinheiro.

Deuteronômio 23:17,18

Jó
Eles morrem na mocidade, e a sua vida perece 

entre os sodomitas. Jó 36:14

Morrem em plena juventude entre os prostitutos 

dos santuários. Jó 36:14

Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre 

os prostitutos cultuais.

Jó 36:14

Acabarão por morrer novos, depois de uma vida 

de dissipação,duma conduta depravada.

Jó 36:14

morrem em plena mocidade, a vida deles passa 

como a dos efeminados.

Jó 36:14

Desonram o seu corpo entre si

e morrem em plena mocidade.

Jó 36:14

1 Timóteo

para os fornicadores, para os sodomitas, para os 

roubadores de homens, para os mentirosos, para 

os perjuros e para o que for contrário à sã 

doutrina,

1 Timóteo 1:10

para os que praticam imoralidade sexual e os 

homossexuais, para os seqüestradores, para os 

mentirosos e os que juram falsamente; e para 

todo aquele que se opõe à sã doutrina. 

1 Timóteo 1:10

impuros, sodomitas, raptores de homens, 

mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à 

sã doutrina,

1 Timóteo 1:10

Ela destina-se também aos que vivem na 

imoralidade sexual, aos homossexuais, aos 

raptores de gente, aos que são falsos, que não 

têm honra. Ela opõem-se a tudo o que for 

contrário à recta doutrina divina,

1 Timóteo 1:10

os impudicos, os infames, os traficantes de 

homens, os mentirosos, os perjuros e tudo o que 

se opõe à sã doutrina

1 Timóteo 1:10

E para os imorais, os homossexuais, os 

sequestradores, os mentirosos, os que dão falso 

testemunho e para os que fazem qualquer outra 

coisa que é contra o verdadeiro ensinamento.

1 Timóteo 1:10

1 Coríntios

Não erreis: nem os devassos, nem os idólatras, 

nem os adúlteros, nem os efeminados , nem os 

sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, 

nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os 

roubadores herdarão o Reino de Deus.

1 Coríntios 6:9

Vocês não sabem que os perversos não herdarão 

o Reino de Deus? Não se deixem enganar: nem

imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem

homossexuais passivos  ou ativos, 

1 Coríntios 6:9

Ou não sabeis que os injustos não herdarão o 

reino de Deus? Não vos enganeis: nem impuros, 

nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, 

nem sodomitas,

1 Coríntios 6:9

Não sabem que quem faz tais coisas não pode 

participar no reino de Deus? Não se deixem 

enganar; ninguém que viva na imoralidade sexual, 

que pratique a idolatria ou o adultério ou a 

homossexualidade terá parte no seu reino; nem 

tão-pouco os espoliadores, os avarentos, os 

bêbedos, os caluniadores, os violentadores.

1 Coríntios 6:9

Acaso não sabeis que os injustos não hão de 

possuir o Reino de Deus? Não vos enganeis: nem 

os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, 

nem os efeminados, nem os devassos,

1 Coríntios 6:9

Vocês sabem que os maus não terão parte no 

Reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, 

os que adoram ídolos, os adúlteros, os 

homossexuais,

1 Coríntios 6:9

Termo: Rapazes escandalosos

1 Reis

Havia também rapazes escandalosos na terra; 

fizeram conforme todas as abominações das 

nações que o Senhor tinha expulsado de diante 

dos filhos de Israel. 

1 Reis 14:24

Havia no país até prostitutos cultuais; o povo se 

envolvia em todas as práticas detestáveis das 

nações que o Senhor havia expulsado de diante 

dos israelitas.

1 Reis 14:24

Havia também na terra prostitutos cultuais; 

fizeram segundo todas as coisas abomináveis das 

nações que o Senhor expulsara de diante dos 

filhos de Israel.

1 Reis 14:24

Espalhou-se a prostituição masculina pela terra e 

o povo de Judá tornou-se tão depravado como as 

nações pagãs que o Senhor tinha expulso da terra 

para dar lugar ao seu povo.

1 Reis 14:21

Até prostitutas {sagradas} houve na terra. 

Imitaram todas as abominações dos povos que o 

Senhor tinha expulsado de diante dos israelitas.

1 Reis 14:24

E havia também homens e mulheres que serviam 

como prostitutos nesses lugares pagãos de 

adoração. O povo de Israel fez todas as coisas 

vergonhosas que faziam os povos que o Senhor 

Deus havia expulsado da terra, conforme os 

israelitas iam avançando para dentro do país.

1 Reis 14:24

1 Reis

porque tirou da terra os rapazes escandalosos, e 

tirou todos os ídolos que seus pais fizeram, 

1 Reis 15:12

Expulsou do país os prostitutos cultuais e se 

desfez de todos os ídolos que seu pai havia feito.

1 Reis 15:12

Porque tirou da terra os prostitutos cultuais e 

removeu todos os ídolos que seus pais fizeram;

1 Reis 15:12

Mandou executar os prostitutos, e retirar todos os 

ídolos que o seu pai mandara fazer

1 Reis 15:9

Expulsou da terra as prostitutas {sagradas} e 

acabou com todos os ídolos que seus pais tinham 

feito.

1 Reis 15:12

Asa expulsou do país todos os que praticavam a 

prostituição como parte dos cultos pagãos e 

retirou todos os ídolos feitos por aqueles que 

haviam sido reis antes dele.

1 Reis 15:12

1 Reis

Também desterrou da terra o resto dos rapazes 

escandalosos que ficaram nos dias de Asa, seu 

pai. 

1 Reis 22:47

Ele livrou o país dos prostitutos cultuais que 

restaram depois do reinado do seu pai Asa. 

1 Reis 22:46

Também exterminou da terra os restantes dos 

prostitutos cultuais que ficaram nos dias de Asa, 

seu pai.

1 Reis 22:47

Também mandou fechar todas as casas de 

prostituição masculina que ainda se mantinham, 

depois do tempo do seu pai Asa.

1 Reis 22:46

Expulsou da terra as prostitutas {sagradas} que 

ainda restavam do tempo de seu pai.

1 Reis 22:47

Ele acabou com todos os prostitutos e prostitutas 

que serviam nos altares pagãos que ainda haviam 

ficado desde o tempo de Asa, o seu pai

1 Reis 22:47

Levíticos

Com homem não te deitarás, como se fosse 

mulher; é abominação.

Levítico 18:22

Um homem não deve ter relações sexuais com 

outro homem, pois trata-se de uma coisa 

abominável.

Levítico 18:22

Não te deitarás com um homem, como se fosse 

mulher: isso é uma abominação.

Levítico 18:22

Nenhum homem deverá ter relações com outro 

homem; Deus detesta isso.

Levítico 18:22

Levíticos

Com varão te não deitarás, como se fosse 

mulher: abominação é;

Levítico 18:22

Quando também um homem se deitar com 

outro homem como com mulher, ambos 

fizeram abominação; certamente morrerão; o 

seu sangue é sobre eles.

Levítico 20:13

Não se deite com um homem como quem se 

deita com uma mulher; é repugnante.

Levítico 18:22

Se um homem se deitar com outro homem 

como quem se deita com uma mulher, ambos 

praticaram um ato repugnante. Terão que ser 

executados, pois merecem a morte.

Levítico 20:13

Se também um homem se deitar com outro 

homem, como se fosse mulher, ambos 

praticaram coisa abominável; serão mortos; o seu 

sangue cairá sobre eles.

Levítico 20:13

O castigo por actos homossexuais é a morte para 

ambas as partes; trata-se duma abominação - a 

culpa recai sobre eles próprios.

Levítico 20:13

Se um homem dormir com outro homem, como 

se fosse mulher, ambos cometerão uma coisa 

abominável. Serão punidos de morte e levarão a 

sua culpa.

Levítico 20:13

Se um homem tiver relações com outro homem, 

os dois deverão ser mortos por causa desse ato 

nojento; eles serão responsáveis pela sua própria 

morte.

Levítico 20:13

Termo: Sodomita

Expressão: Homem deitar com homem como mulher
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