
Buscando “Carne Estranha” 

 

Bereshit (Gn) 2:24 – “Portanto deverá um homem deixar seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a 

sua esposa: e eles serão uma carne.” 

EfsYah (Ef) 5:31 – “Por esta causa deverá um homem deixar seu pai e mãe, e se unirá com 

sua esposa, e os dois serão uma carne”  

QorintYah Alef (1Co) 6:16 – “O que? Não sabeis que aquele que se une com uma prostituta, é 

um corpo? Pois os dois, diz ele, serão uma carne”  

QorintYah Alef (1Co) 6:17- “Mas aquele que se une com YHUH é um com Ele em espírito.” 

 

Yahudah (Judas) 1:7 – “Assim como Sedom (Sodoma) e Amorah (Gomorra), e as cidades em 

volta delas, de modo semelhante, se entregam à fornicação, e vivem após a carne [estranha], 

são dadas como um exemplo, sofrendo o mishpat (juízo) do fogo perpétuo.” 

Tem sido pensado que o buscar carne estranha (diferente) referido nesse verso, fala a respeito 

de ir atrás de carne homossexual, homens atrás de homens, e mulher atrás de mulher. Mas, 

examinando isso cuidadosamente com base em outra escritura, temos algo diferente. 

Lemos em 1 Coríntios (QorintYah Alef) 15:39,  

1Co. 15:39 “Toda carne não é a mesma carne: mas existe um tipo de carne de homens, outra 

carne de feras, outra de peixes, e outra de aves.” 

 

Aqui temos listados os diferentes tipos de carne: há um tipo de carne de homens, outra carne 

de feras, outra de peixes, e outras de pássaros. Notamos que existem listados quatro tipos de 

carne, que enfatiza que estes são os quatro tipos de carne no mundo todo. Agora, somos 

informados que existe um tipo de carne humana. E, já que a palavra traduzida como homens 

pode ser traduzida como humanos, nós estamos sendo informados que existe um tipo de 

carne de humanos. Isso significa que todos os humanos, sejam homens ou mulheres, tem o 

mesmo tipo de carne, como também vemos no que Adam disse, 

 

Gn 2:23 “...Isto é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne: ela será chamada 

Mulher, porque ela foi tirada do Homem.” 

 

E, o que podemos concluir com isso, então, é que buscar carne estranha (diferente) não pode 

se referir a homossexuais, homem atrás de homem; nem mulher buscando mulher; porque 

estes estariam buscando carne humana, seja homem ou mulher, e buscar carne humana não é 

buscar carne estranha (diferente). Isso seria buscar a mesma carne. Para um humano buscar 

carne estranha (diferente), eles teriam que ir atrás de outra carne que não fosse de humana, 

como a carne de feras, ou de peixes, ou de aves, estes são os outros tipos de carnes que um 

humano poderia ir atrás. Devemos concluir, então, que o “buscar carne estranha” pelos 

habitantes de Sedom (Sodoma) e Amorah (Gomorra), e cidades ao redor, não se refere a  

 

 

 



buscar pessoas em relacionamentos homossexuais, mas sim buscar algum tipo de carne 

estranha (diferente) como a carne de feras, aves ou peixes. 

 

Agora, a ideia de buscar carne de feras, ou aves, ou peixes — carne estranha (diferente) — é a 

adoração de falso Elohim. Ao invés de ter buscado a única verdadeira carne de Yahushua que 

com Sua carne expiou os pecados dos eleitos no Calvário em 30 AD, eles (Sedom[Sodoma] e 

Amorah [Gomorra], e as cidades em volta) buscaram a carne da própria criação, isto é, carne 

das feras, e aves e peixes, que não poderiam expiar seus pecados, mas seus pensamentos se 

tornaram vãos, eles adoraram a criação em vez do Criador. CARNE ESTRANHA É A CARNE QUE 

NÃO PERTENCE AO MESSIAS E ESTÁ CONECTADA COM IDOLATRIA, REBELIÃO E LUXÚRIA. 

Fazer uma amizade com eles significa engajar em idolatria ou fornicação espiritual, não 

limitado a fornicação física, como nós vemos listado separadamente em Judas (Yahudah) 

verso 7. 

 

Agora, uma questão muito séria que pode surgir de tudo isso é esta: já que, espiritualmente 

falando, buscar a verdadeira carne é buscar a carne não feita de pó e sem fermento do 

Messias Yahushua em Sua expiação pelos nossos pecados em 30 AD, isso não significa que ir 

atrás de carne estranha é ir atrás de uma expiação de carne estranha ou maneira diferente 

de viver? Ou se associar a esses, não descansando na obra finalizada da carne dEle? 

Se sim, então o buscar carne estranha que as pessoas de Sodoma (Sedom) e Gomorra 

(Amorah) praticaram, poderia TAMBÉM ser uma alusão ao que poderia acontecer em nossos 

dias, ou seja, pessoas fazendo suas próprias vontades APESAR DO CONSELHO DAS ESCRITURAS 

E AVISOS para evitar estar em amizade com o mundo, aqueles cuja carne está desconectada da 

carne de Yahushua. 

 

A amizade com o mundo faz de você um inimigo do Evangelho!!! Independente do quanto 

você conheça as Escrituras. 

 

“Oh vós adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade das coisas mundanas [carne 

estranha] são inimigas de YHUH? Aquele que quiser ser um amigo do mundo [carne 

estranha], é inimigo de YHUH.” Yaakov (Tg) 4:4  

 

Isso seria a adoração de um falso Elohim, e adoração da criação e não do Criador, pois essa é 

uma doutrina criada pelas mentes dos homens, e não pela mente de Yahuah... 

 

Yochanan (Jo) 6:53-57; 
53 Então Yahushua disse a eles, em verdade em verdade Eu vos digo: Exceto que comais a 

carne do Filho do Homem e bebais Seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. 
54 Todo aquele que come Minha carne e bebe Meu sangue tem a vida perpétua, e Eu o 

ressuscitarei no último dia. 
55 Porquanto Minha carne é (a) verdadeiramente comida, e Meu sangue é (b) verdadeiramente 

bebida. 
56 Aquele que come Minha carne, e bebe Meu sangue, mora em Mim, e Eu nele.  
57 Assim como vive o Aba, que Me enviou, e Eu vivo pelo Aba, assim aquele que come de Mim, 

este mesmo viverá por Mim. 

 

Carne estranha é toda carne que não serve a Yahushua e não come Sua carne! 


