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2. ABSTRACT.1
We will study the issue of biblical kiss. Demonstrate that
Biblical kiss is speaking, is to use a greeting with the word of
God. We demonstrate that there is an error of understanding to
associate the Bible with normal kiss lip kiss.

3. INTRODUÇÃO

Ao levarmos algum ensino da palavra pela literalidade da
letra é possível agirmos erroneamente mesmo querendo
acertar.
Problemas surgem quanto ao “osculo” porque osculo
significa beijo.
Aquele que acha que o osculo bíblico é literalmente o ato
de beijar está dando uma interpretação literal, gramatical,
para a palavra osculo. Entretanto, esse entendimento
GRAMATICAL é equivocado.
Não podemos Esquecer que a bíblia usa uma mesma
palavra, ou contexto, para diferentes significados. Igualmente,
diferentes palavras ou contextos podem significar uma única
coisa, ou pessoa...
Havia, e ainda há, entre as pessoas mais íntimas, alguma
forma de saudação com beijos. No entanto, há na bíblia um
tipo de “osculo”, ou saudação cerimoniosa, que NÃO
DEVERIA SER CONFUNDIDA COM O ATO DE BEIJAR.
1

Em português (tradução feita pelo google tradutor)

Estudaremos a questão do osculo bíblico. Demonstraremos que o osculo bíblico é
falar, uma saudação usando a palavra de Deus. Demonstraremos que há um erro
de entendimento ao associar o osculo bíblico com beijo labial.
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Os apóstolos usaram um nome conhecido para falar de
UMA SAUDAÇÃO ESPIRITUAL. Quando eles falam em
“osculo”, logo em seguida, os vemos fazendo referência a Jesus,
à sua paz, a sua santificação, ao seu perdão, etc. Não os vemos
mandando beijos ou “ósculos” literalmente, para ninguém.
Eles fazem o osculo “cumprimentador” COM PALAVRAS
EMBASADAS NA DOUTRINA DE CRISTO.
Assim, dizemos É UM ENGANO SAIR BEIJANDO UNS AOS
OUTROS ACHANDO QUE É ISTO O OSCULO SANTO
DITO NAS ESCRITURAS.
4. DEFINIÇÃO DE OSCULO SANTO PELA PRÓPRIA BIBLIA.

Os versículos a seguir, diríamos, são VERDADEIRAS
DEFINIÇÕES bíblica, diretas e indiretas, DO QUE É O
OSCULO SANTO ensinado pela palavra de Deus.
VEJAMOS isto:
 FORMA DIRETA de definir o que é o osculo santo pela
própria bíblia:

“Beija com os lábios o
que responde com palavras retas.”

o PROVÉRBIOS 24:26

Como vemos nesse versículo, O OSCULO BÍBLICO, NÃO
se trata de beijar alguém com os lábios, MAS DE “FALAR,
RESPONDER, DIZER PALAVRAS RETAS”.

Que palavras são retas?
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Resposta: Palavras segundo a sã doutrina bíblica. Isso é o
osculo santo. O OSCULO SANTO É cumprimentar as pessoas
com palavras “RETAS” que tragam: EDIFICAÇÃO, CONSOLO,
ENCORAJAMENTO, FÉ, PAZ, GRAÇA...

 FORMA INDIRETA de definir o que é o osculo santo bíblico:

o EFÉSIOS 4:29 Não saia da vossa boca
nenhuma palavra torpe, mas só a que
for boa para promover a edificação,
para que dê graça aos que a ouvem.
o EFÉSIOS 5:4 ...que não convêm; mas

antes, ações de graças.

ofereçamos sempre por ele a Deus
sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que
confessam o seu nome.

o HEBREUS 13:15 Portanto,

o TITO 2:8 Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se
envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós.

o PROVÉRBIOS 10:11 A boca do justo é fonte de vida...
o SALMO 19:14 Sejam agradáveis as palavras da minha boca...
o SALMO 71:15 A minha boca manifestará a tua justiça e a tua
salvação todo o dia, pois não conheço o número delas.
o SALMO 37:30 A boca do justo fala a sabedoria; a sua língua fala
do juízo.
o PROVÉRBIOS 10:11,31,32 A boca do justo é fonte de vida... .31 A
boca do justo jorra sabedoria..32 Os lábios do justo sabem o que agrada.
OSCULO SANTO SEGUNDO A BÍBLIA. Cópia de: domingo, 29 de julho de 2018
Site:WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com

- 22:56:10.
4

OSCULO SANTO E AS SAGRADAS ESCRITURAS
o

I CORÍNTIOS 14:3 Mas o que profetiza fala aos homens,

para edificação,

exortação e consolação.
o

Portanto cada um de nós agrade ao seu
próximo no que é bom para edificação.
.ROMANOS 15:2

o I CORÍNTIOS 14:26 Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós
tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação.

Faça-se

tudo para edificação.
o EFÉSIOS 4:29 Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas
só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos
que a ouvem.
o PROVÉRBIOS 15:28 O coração do justo medita no que há de
responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más.
o SOFONIAS 3:9

Porque então darei uma linguagem pura aos

povos, para que todos invoquem o nome do SENHOR, para que o sirvam com um
mesmo consenso.

O CONTRÁRIO DE UMA SAUDAÇÃO SANTA SERIA UM
OSCULO OU FALAR MUNDANO E PROFANO:


A sua garganta é um sepulcro aberto; Com as
suas línguas tratam enganosamente; Peçonha de áspides
está debaixo de seus lábios.
ROMANOS 3:13

 SALMO 5:9 Porque não há retidão na boca deles; as suas entranhas
são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto;
lisonjeiam com a sua língua.

 SALMO 10:7 A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de
astúcia; debaixo da sua língua há malícia e maldade.
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 SALMO 36:3 As palavras da sua boca são malícia e engano...

 SALMO 50:19 Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua compõe o
engano.
 PROVÉBIOS 6:12 O homem mau, o homem iníquo tem a boca
pervertida.
 PROVÉRBIOS 11:9 O hipócrita com a boca destrói o seu próximo...

5. O OSCULO SANTO E A BIBLIA.
O ENSINO DO OSCULO SANTO APARECE NAS
SAGRADAS ESCRITURAS no novo e no velho testamento.
A saudação santa, o osculo é exemplificado e ensinado que devemos
fazer isso, ENTRETANDO, VOLTO A INSISTIR, NÃO SE TRATA DE
BEIJO, MAS DE UM CUMPRIMENTO SEGUNDO A PALAVRA DE
DEUS, Exemplos disso a seguir:

5.1.

O osculo santo ATRAVÉS DO APÓSTOLO PAULO:

 I CORÍNTIOS 16:19-21 As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no
Senhor Áqüila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. 20 Todos os irmãos vos
saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. 21 Saudação da minha
própria mão, de Paulo.
Aqui Paulo dá um exemplo dizendo que a saudação ou o osculo SANTO que ele
estava fazendo era uma SAUDAÇÃO escrita pela própria mão Dele. No entanto nesse
osculo santo em nenhum momento ele mandou beijos para ninguém. O OSCULO
SANTO DELE para os irmãos FOI: “As

igrejas da Ásia vos saúdam.
Saúdam-vos afetuosamente no Senhor.”
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II CORÍNTIOS 13:12-14 Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. 13 Todos os
santos vos saúdam. 14 A

graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de
Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós.
Amém.
Aqui Paulo dá outro exemplo de osculo santo. Ele e os “santos” que estavam
com ele, osculam de forma santa dizendo: ”A

graça do Senhor Jesus
Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo
seja com todos vós. Amém.”
COMO VEMOS AQUI, nada foi dito sobre beijo com
os lábios, mas um falar santo e edificante para os santos.
Isso até porque só podemos beijar com os lábios alguém que
está junto de nós, e o OSCULO SANTO serve para
cumprimentarmos quem está perto ou longe de nós.
Paulo fez, nessa passagem, menção à “graça”,
“amor”, “comunhão” isso nos mostra que a pratica de
dizer: “a paz do Senhor”, pode ser ampliada com ganhos na
edificação do povo de Deus.
 I TESSALONICENSES 5:23-28 E o mesmo Deus de paz vos

santifique em tudo; e todo o vosso espírito, e alma, e corpo,
sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda
de nosso Senhor Jesus Cristo. 24 Fiel é o que vos chama, o
qual também o fará.

26 Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. 28

A

graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém.
 ROMANOS 15:33 E o Deus de paz seja com todos vós.

 EFÉSIOS 6:23 Paz seja com os irmãos, e amor com fé da parte de Deus Pai
e da do Senhor Jesus Cristo.
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 ROMANOS 16:1-27... 27 Ao único Deus, sábio, seja dada glória
por Jesus Cristo para todo o sempre. Amém. 2
ESSE CAPÍTULO É um extenso “TRATADO” SOBRE
OSCULO SANTO. Nele são apresentadas edificantes doutrinas
sobre:
o Trabalhar e servir à igreja;
o Ser hospitaleiro;
o Gratidão;
o Receber a igreja em casa;
o Amar e saudar as pessoas em Jesus;
o Eleição para a vida;
2

ROMANOS 16:1-27 Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencréia, 2 Para que a recebais

no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar; porque tem hospedado a muitos, como
também a mim mesmo. 3 Saudai a Priscila e a Áqüila, meus cooperadores em Cristo Jesus, 4 Os quais pela minha vida expuseram
as suas cabeças; o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. 5 Saudai também a igreja que está em
sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Acáia em Cristo. 6 Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós.
7 Saudai a Andrónico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que
foram antes de mim em Cristo. 8 Saudai a Amplias, meu amado no Senhor. 9 Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a
Estáquis, meu amado. 10 Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. 11 Saudai a Herodião, meu
parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. 12 Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor.
Saudai à amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. 13 Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. 14 Saudai
a Asíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Pátrobas, a Hermas, e aos irmãos que estão com eles. 15 Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu
e a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que com eles estão. 16 Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de
Cristo vos saúdam. 17 E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes;
desviai-vos deles. 18 Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre; e com suaves palavras e lisonjas
enganam os corações dos simples. 19 Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós; e quero
que sejais sábios no bem, mas simples no mal. 20 E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de
nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. 21 Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jasom e Sosípatro, meus
parentes. 22 Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. 23 Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja.
Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. 24 A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós.
Amém. 25 Ora, Aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a
revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, 26 Mas que se manifestou agora, e se notificou pelas Escrituras dos
profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para obediência da fé;
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o Desviar das dissensões e escândalos – e dos que essas coisas
promovem;
o Perigo das lisonjas – e que só os simples caem nisso;
o Obediência;
o Sabedoria no bem e simplicidade no mal;
o Deus esmagará o adversário;
o Graça de Jesus é conosco;
o Jesus o poderoso que nos confirmará;
o Jesus o mistério oculto desde os tempos eternos. Todavia
manifesta agora a todas as nações para obediência e fé;
o A gloria seja dada ao único DEUS.
5.2.

O osculo santo ATRAVÉS DO APÓSTOLO PEDRO.
 I PEDRO 5:10-14 E o Deus de toda a graça, que em
Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de
haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos
aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. 11
A ele seja a glória e o poderio para todo o sempre.
Amém. 13 A vossa co-eleita em Babilônia vos saúda, e meu
filho Marcos. 14 Saudai-vos uns aos outros com ósculo de
amor. Paz seja com todos vós que estais em Cristo
Jesus. Amém.

O apóstolo Pedro vai gradativamente, no osculo santo
de despedida, falando da graça em Jesus, do chamado à sua
eterna glória, do padecer um pouco, do aperfeiçoar, da
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confirmação, do fortalecer, do fortificar. Tudo isso com o
fim de edificar confortar, confirmar os irmãos na santa fé, e
na sã doutrina de Jesus. Novamente não vemos nada de beijo
carnal, mas um falar santo e edificante.
5.3.

O osculo santo ATRAVÉS DO APÓSTOLO JOÃO.

 III JOÃO 1:14 Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos
de face a face. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda
os amigos pelo seu nome.
 APOCALIPSE 1:4 João, às sete igrejas que estão na Ásia: Graça e paz

seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de
vir, e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono;
5.4.

O osculo santo ATRAVÉS DO SENHOR JESUS.

Isso mesmo, Jesus também cumprimentava com palavras
que traziam edificação a seus ouvintes e discípulos.
Os apóstolos ensinaram o osculo santo porque
aprenderam com Jesus. Não era uma doutrina da cabeça deles
mas um ensino vindo do MESTRE DOS MESTRES – Jesus.
Vejamos o osculo santo no ministério de Jesus:
 LUCAS 7:44-45 E, voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu
esta mulher? Entrei em tua casa, e não me deste água para os pés; mas
esta regou-me os pés com lágrimas, e mos enxugou com os seus cabelos.

45 Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não
tem cessado de me beijar os pés.
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Jesus estava repreendendo um fariseu porque não o tinha se quer
cumprimentado, (osculo). Enquanto uma mulher pecadora beijava e
lavava com lágrimas os pés de Jesus.
Referências :

 LUCAS 8:48 E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé
te salvou; vai em paz.
 LUCAS 10:5 E, em qualquer casa onde entrardes, dizei
primeiro: Paz seja nesta casa.
 LUCAS 24:36 E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se
apresentou no meio deles, e disse-lhes: Paz seja
convosco.
 JOÃO 20:19 Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da
semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos
judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, e pôs-se no meio,

e disse-lhes: Paz seja convosco.
 JOÃO 20:21 Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja
convosco; assim como o Pai me enviou, também eu vos
envio a vós.
 JOÃO 20:26 E oito dias depois estavam outra vez os seus discípulos
dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas
fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco.

6. OS APÓSTOLOS SAUDAVAM AOS IRMÃOS COM OSCULO SANTO.
FUNDAMENTO BÍBLICO PARA UMA SAUDAÇÃO SANTA E NÃO COM UM
BEIJO LITERALMENTE.
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 APOCALIPSE 1:4 João, às sete igrejas que estão na Ásia: Graça

e paz seja

convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos sete espíritos
que estão diante do seu trono;
 II JOÃO 1:3 Graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do
Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor.
 I I PEDRO 1:2 Graça e paz vos sejam
conhecimento de Deus, e de Jesus nosso Senhor.

multiplicadas,

pelo

 I PEDRO 1:2 Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito,
para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo:

Graça e paz vos

sejam multiplicadas.
 HEBREUS 13:25 A



graça seja com todos vós. Amém.

TITO 3:15 Saúdam-te todos os que estão comigo. Saúda tu os que nos
amam na fé. A

graça seja com vós todos.

 FILEMON 1:3 Graça
e do Senhor Jesus Cristo.

a vós e paz da parte de Deus nosso Pai,

 FILEMON 1:25 A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com

o vosso espírito. Amém.
Graça,
misericórdia, e paz da parte de Deus Pai, e da do Senhor
Jesus Cristo, nosso Salvador.

 TITO 1:4 A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum:

 I I TIMÓTEO 2:1 Tu, pois, meu filho, fortifica-te

na graça que há em

Cristo Jesus.
 I I TIMÓTEO 4:22 O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja

convosco. Amém.
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 I TIMÓTEO 6:21 A qual, professando-a alguns, se desviaram da fé.

A graça

seja contigo. Amém.


Graça, misericórdia, e
paz da parte de Deus Pai, e da de Cristo Jesus, Senhor
nosso.
I I TIMÓTEO 1:2 A Timóteo, meu amado filho:

 II TESSALONICENSES 3:8 A graça de nosso Senhor Jesus
seja com todos vós. Amém.



Cristo

Graça,
misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai, e da de
Cristo Jesus, nosso Senhor.
I TIMÓTEO 1:2 A Timóteo meu verdadeiro filho na fé:

 I TESSALONICENSES 5:28 A graça de nosso Senhor Jesus Cristo

seja convosco. Amém.


II TESSALONICENSES 1:2



COLOSSENSES 4:18



I TESSALONICENSES 1:1 Paulo, e Silvano, e Timóteo, à igreja dos tessalonicenses

Graça e paz a vós da parte de Deus
nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo.
Saudação de minha mão, de Paulo.
Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco.
Amém.
em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo: Graça

e paz tenhais de Deus

nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja
com vós todos. Amém.

 FILIPENSES 4:23



COLOSSENSES 1:2 Aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos:

Graça a vós, e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor
Jesus Cristo.
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A graça seja com todos os que amam a nosso
Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém.
EFÉSIOS 6:24

Graça a vós, e paz da parte de Deus nosso
Pai e da do Senhor Jesus Cristo.

 FILIPENSES 1:2

A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja,
irmãos, com o vosso espírito! Amém.

 GÁLATAS 6:18

A vós graça, e paz da parte de Deus nosso Pai
e do Senhor Jesus Cristo!

 EFÉSIOS 1:2

 II CORÍNTIOS 13:14 A

graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor
de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos
vós. Amém.
Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso
Senhor Jesus Cristo.

 GÁLATAS 1:3



I CORÍNTIOS 16:23

A graça do Senhor Jesus Cristo seja

convosco.


Graça a vós e paz da parte de Deus
nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo.
II CORÍNTIOS 1:2

 ROMANOS 16:20 E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos

graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco.
Amém.
pés. A

A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja
com todos vós. Amém.

 ROMANOS 16:24

Graça e paz da parte de Deus nosso Pai, e
do Senhor Jesus Cristo.

 I CORÍNTIOS 1:3
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ROMANOS 1:7 A todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados santos:

Graça e paz de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
 ATOS 20:32

Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e

à palavra da

sua graça; a ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os
santificados.
 APOCALIPSE 22:21 A

graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja

com todos vós. Amém.
7. CONCLUINDO.

O osculo santo gera frutos do Espirito, consolo, gratidão,
edificação espiritual. Ele gera frutos do espirito no homem
espiritual. O OSCULO SANTO É UM ESTIMULO
ESPIRITUAL, e não um estímulo carnal.
O BEIJO LABIAL É UM OSCULO, ENTRETANTO NÃO
TEM NADA DE SANTO. O beijo carnal, LABIAL é FONTE de
tudo que é profano. É fonte de frutos da carne entre os quais
encontramos a lascívia, a prostituição, o adultério, e até, a
traição como foi o caso de Judas ao trair Jesus, com um beijo
labial. Portanto o OSCULO LABIAL É UM OSCULO
PROFANO. Ele É UM OSCULO COMUM, HUMANO, E DE
FORMA ALGUMA o osculo ou beijo labial seria UM OSCULO
SANTO, SEPARADO, ESPECIAL. Isso por causa da sua
origem e o por causa do que ele, potencialmente, pode gerar. Ele
gera frutos da carne mesmo em homem que se dizem espirituais.
Alguém, em sã consciência espiritual, acharia que estimular
a carne e suas concupiscências é algo SANTO? O OSCULO
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LABIAL É UM ESTIMULO CARNAL e portanto OSCULO
PROFANO.
Antes de fecharmos ESSE ASSUNTO traremos A
EDIFICAÇÃO E A SUAVIDADE DO LIVRO DE CANTARES,
QUE DIZ:
 CANTARES 1:2 Beije-me ele com os beijos da sua boca;
porque melhor é o teu amor do que o vinho.
 CANTARES 4:3 Os teus lábios são como um fio de escarlate,
e o teu falar é agradável; ...3
 CANTARES 5:16 A sua boca é muitíssimo suave, sim, ele é
totalmente desejável. Tal é o meu amado, e tal o meu amigo, ó
filhas de Jerusalém.
 CANTARES 7:9 E a tua boca como o bom vinho para o meu
amado, que se bebe suavemente, e faz com que falem os
lábios dos que dormem.
Finalizamos dizendo que devemos cumprimentar os servos
com “OSCULO SANTO”, por orientação da palavra.
ENTRETANTO, que fique bem certo que esse “OSCULO
SANTO”, ensinado na bíblia, não é um ato de beijar com os
lábios, mas UM FALAR AGRADÁVEL E DE FORMA
EDIFICANTE PARA SEUS OUVINTES.
Um beijo labial fica na carne, trazendo frutos da carne,
(carnalidade).
3

JÓ 34:3 Porque o ouvido

prova as palavras, como o paladar experimenta a comida.
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Um osculo santo vai ao coração, ( à mente) do ouvinte
trazendo edificação e frutos espirituais.
Os apóstolos usaram um nome conhecido para falar de UMA
SAUDAÇÃO ESPIRITUAL. Uma saudação que traga edificação.
Quando eles falam em “osculo”, logo em seguida, os vemos
fazendo referencia a Jesus, à sua paz, a sua santificação, ao seu
perdão, etc. Não os vemos mandando beijos ou “ósculos”
literalmente,
para
ninguém.
Eles
fazem
o
osculo
“cumprimentador” COM PALAVRAS EMBASADAS NA
DOUTRINA DE CRISTO.
Quando os apóstolos diziam osculo “santo” já dava para
entender que não é o osculo “comum”. Isso é: o beijo “santo” tem
que ser um “beijo” diferente do beijo “comum” que eles usavam
quando se cumprimentava. Se fosse o osculo comum não haveria
por que dizer “OSCULO SANTO”.
Assim, dizemos que é um engano sair beijando uns aos outros
achando que isso é o osculo santo dito nas escrituras.
O BEIJO SANTO, ou “osculo santo”, É UM FALAR
EDIFICANTE SEGUNDO A PALAVRA DE DEUS. O osculo
santo é um falar, um ato que vem do interior através da fala,
enquanto o osculo comum é um ato labial externo, através dos
lábios.
O OSCULO SANTO É UM CUMPRIMENTO QUE
PRODUZA EDIFICAÇÃO A NOSSOS OUVINTES, CONFORME
DITO EM PROVÉRBIOS 24:26, “Beija com os lábios o
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que responde com palavras retas.” Isso
nada tem com beijar o rosto de alguém, mas
em falar a palavra de Deus a alguém.
8. OSCULO SANTO DE DESPEDIDA

Que a palavra da boca de Deus esteja continuamente em nossos
lábios, nos dando um falar santo e edificante.
Amem!
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