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LIÇÃO 10 —  IGREJA, NOIVA DE CRISTO  

1) INTRODUÇÃO: 

a) Textos selecionados: Mt 22.1-14; 25.1-13; Mc 2.19; Jo 3.29; 1Co 6.17; 2Co 11.2 (virgem); Ef 

5.25-32 (Cristo-igreja); Ap 7.14; 19.7 (bodas do Cordeiro); 21.2, 9; 22.17 (noiva);  

b) Objetivo: interpretar a figura da igreja como noiva de Cristo.  

2) NOIVA DO CORDEIRO — SENTIDO LITERAL E FIGURADO 

a) Sentido literal: 

i) noivo(a)/noivado: período prévio ao casamento;  

(1) lat. derivado de ‘novo esposo’/‘nova esposa’ (esp. novia; fr. nouvelle; it. novella);  

(2) gr. nymphios (“noivo”, Mt 9.15; Mc 2.19; Lc 5.34; o noivo na parábolas das virgens, Mt 

25.1ss; Jo 2.9; 3.29; Ap 18.23); nympha (“noiva”, Jo 3.29; Ap 18.23; 21.2, 9; 22.17; “nora”, 

Mt 10.35; Lc 12.53);  

ii) esposo/esposa: o grego do NT não tem uma palavra específica para esposo/esposa; diz 

‘homem’ (gr. anér) e ‘mulher’ (gr. gyné);  lat. ‘sponsa’, que forma também ‘responder’ e 

‘responsabilidade’; ou seja, o esposo responde/é responsável pela esposa e vice-versa; 

iii) bodas: a festa do casamento, ou do aniversário de casamento (Caná da Galileia, Jo 2.1);  

(1) lat. vota, pl. de votum (votos);  

(2) gr. gámos (festa nupcial, banquete; casamento);  

(3) gr. nympho (festa do casamento, Mt 9.15; Mc 2.19; Lc 5.34) 

iv) casar: gr. gameo (“casar com”, Mt 5.32; “se casam”, 19.9; “não convém casar”; 19.10); 

gamizo ou gamiskomai (“dão-se em casamento”, Mt 22.30; “quem casa a sua filha”, 1Co 7.38); 

v) aliança: nunca ocorre no NT com o sentido conjugal, mas no sentido de pacto (diatheke); lat. 

alligare (ad + ligare), aliar, ligar; obrigar (ob + ligar);  

vi) virgem: moça não casada, que ainda não teve relações sexuais;  

(1) lat. virginem, associada à ideia de verde (jovem) e viril (forte, vigoroso); 

(2) gr. parthenos (Maria, Mt 1.23; Lc 1.27; “dez virgens”, Mt 25.1);   

vii) prostituta: mulher que vende o sexo, por liturgia, necessidade ou desejo; lat. ‘que se põe 

diante de’ ‘que se oferece a outro’; gr. pornê (fem.) e pornos (masc. impuro); porneia 

(prostituição); porneuo (prostituir); 

viii) adúltera: do lat. ad + alterum, lit. “ir ao outro”, no sentido de entregar-se à outra pessoa 

estando comprometido com alguém; gr. moichalis (adúltera); moichós (adúltero); 

moichaomai/moichao (cometer adultério); moicheuo (adulterar); moicheia (adultério);  

b) Sentido figurado:  

i) casamento: combinação harmoniosa entre duas ou mais coisas; associação, aliança;  

ii) (d)esposar: assumir ideia; aceitar ou defender; adotar;  

iii) virgem: não fecundado, inocente, inexperiente; não gravado; não cultivado; não explorado;    

iv) adultério: alterar o sentido ou o uso; falsificar;  

v) aliança: acordo, pacto, compromisso; o anel que simboliza o casamento;  

3) NOIVA DO CORDEIRO — SENTIDO SOCIAL-CULTURAL  

a) Noivado: durava cerca de 1 ano entre a escolha da noiva e o casamento; tinha valor semelhante 

ao casamento (viuvez e adultério), porém sem relações sexuais;  

b) Dote: o noivo pagava dote ao pai da noiva, mediante o qual era firmado um contrato entre as 

duas famílias; o noivo dava presentes à noiva como garantia em caso de viuvez; 

c) Casamento: 18 anos para homens e 12 anos para mulheres (idade apta para gerar);  

i) festa: dia festivo, com todos os parentes e amigos da cidade (ex. Caná); música e danças; a 

festa durava 7 dias; mas o casamento era consumado na primeira noite.   
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ii) véspera: o noivo e seus amigos iam à casa do pai da noiva buscá-la;  

iii) amigo do noivo: papel de mestre de cerimônias; “O que tem a noiva é o noivo; o amigo do 

noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo” (Jo 3.29); 

iv) noiva: era trazida numa liteira, com cabelos soltos e rosto coberto por véu; Paulo diz que 

prepara a igreja será apresentada “como virgem pura a um só esposo, que é Cristo”; Paulo 

temia que a igreja se apartasse “da simplicidade e da pureza devidas a Cristo” (2Co 11.2,3).  

v) pais do noivo: pronunciavam a bênção e os convidados seus votos de felicidades ao casal; 

vi) votos: o noivo assumia a noiva dizendo “tu estás santificada para mim” (Murray).    

vii) noivo: participava de muitas brincadeiras, mas a noiva se retirava com suas companheiras; 

viii) banquete: no final do dia, era servido um banquete a todos os convidados; 

ix) votos: a noiva fica sob um toldo e o novo chegava para recebê-la; 

4) NOIVA DO CORDEIRO — SENTIDO ECLESIAL  

a) Efésios 5.25-32: Paulo compara Cristo ao marido e a igreja à esposa.  

i) Relação entre Cristo e a igreja:  

Igreja e Cristo  esposa e esposo 5. 
(1) igreja se submete a Cristo;  A esposa se submete ao marido;  22 

(2) Cristo é o cabeça da igreja;  O marido é o cabeça da esposa; 23s 

(3) Cristo é o salvador da igreja (corpo); O marido é o protetor da esposa; 23s 

(4) Cristo ama a igreja; como? O marido ama a esposa;  25 

(5) Cristo se entregou pela igreja;  O marido se entrega pela esposa;  25 

(6) Cristo purifica a igreja pela palavra;  O marido purifica a esposa pela água; 26 

(7) Cristo santifica a igreja;  O marido santifica a esposa;  26 

(8) Cristo apresenta a si a igreja gloriosa e 

santa;  

O marido apresenta a si a esposa gloriosa e 

santa;  

27 

(9) Cristo apresenta a si a igreja sem mácula, 

ruga, sem defeito ou coisa semelhante;  

O marido apresenta a si a esposa sem mácula, 

ruga, sem defeito ou coisa semelhante;  

27 

(10) Cristo ama a igreja e dela cuida; O marido ama a esposa e cuida dela;  28 

(11) Cristo alimenta e cuida da igreja;  O marido alimenta e cuida da esposa; 29 

(12) A igreja é membro do corpo de Cristo;  O marido e a esposa são uma só carne; 30s 

(13) Grande mistério: Cristo e a igreja;  Mistério: marido e esposa. 32 

ii) Cristo, cabeça da igreja (vv. 23-24): 

(1) Ef 1.22s: Deus pôs todas as coisas sob os pés de Cristo; esse poder foi dado à igreja a fim 

de que Cristo seja o cabeça de todas as coisas; a igreja é o corpo de Cristo; a igreja é a plenitude 

de Deus, que enche tudo em todas as coisas;   

(2) Ef 4.15s: a igreja é chamada a crescer em tudo em Cristo, seu cabeça, a partir do qual cresce.  

iii) Salvador da igreja (corpo) (v. 23): sem entregar-se pela igreja, não haveria igreja; se a igreja 

se emancipar deste Salvador, perderia sua existência.   

iv) Cristo se entregou pela igreja (v. 25): “nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo [...] se 

entregou por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, e purificar para si mesmo [i.é, santificar] 

um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras” (Tt 2.13-14); “[Cristo] me amou e se 

entregou por mim” (Gl 2.20).  

v) purificação pela palavra (v. 26): “vós estais limpos, pela palavra que vos tenho falado” (Jo 

15.3); lavar os pés — a prática/imitação de Jesus completa a purificação (Jo 13.10); “Santifica-

os na verdade; a tua palavra é a verdade” (Jo 17.17)  

vi) lavagem da água (v. 26): gr. loutron (cf. Tt. 3.5). v. louô (lavar-se, banhar; Jo 13.10);  

(1) banho cerimonial: a noiva antiga se purificava: “eu te lavei com água” (Ez 16.8-14);  

(2) palavra de Cristo: “fostes lavados, fostes purificados, fostes justificados pelo nome do 

Senhor Jesus Cristo” (1Co 6.11); “[Jesus] nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador 

do Espírito Santo” (Tt 3.5); “com sincero coração, em plena certeza de fé, tenho os corações 

purificados de má consciência, e lavado [louô] o corpo com água pura” (Hb 10.22).  

vii) santificação: conquistada por Jesus Cristo e facultada a todo cristão; santificação é 

‘separação para [Deus]’ (cf. Tt 2.14; Lv 19.2); praticar a justiça realiza a santificação (Rm 6.19). 



viii) Cristo apresenta a igreja a si mesmo (v. 27): nesta metáfora, é Jesus que prepara a igreja 

para si mesmo; ele dá à igreja o seu próprio caráter; gera o que ele mesmo deseja encontrar nela; 

“[Cristo] vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos 

perante ele santos, inculpáveis [amómos] e irrepreensíveis [anenkletos]” (Cl 1.22);  

ix) igreja gloriosa, santa (atributos positivos): esses atributos falam do aspecto positivo, ou seja, 

o que a igreja recebeu em Cristo e com Cristo; 

(1) gloriosa (gr. endoxos): lit. ‘em glória’, a mesma glória de Cristo (glorificação); 

(2) santa (gr. hagios): perfeito (teleios, Cl 1.28); “virgem pura” (2Co 11.2).  

x) igreja sem mácula, sem ruga, sem defeito (atributos negativos: esses atributos falam do que 

a igreja foi liberta em Cristo; são metáforas alusivas ao cordeiro perfeito para sacrifício; assim 

como Cristo é santo e puro, assim também a igreja é liberta dos defeitos. 

(1) mácula (gr. spilos): ou “nódoa e deformidades” (2Pe 2.13); v. spiloô, contaminar; ‘macula’, 

dim. de ‘màca’, mancha (cf. mágoa); sinal de outra cor; sujeira na superfície de um corpo;  

(2) ruga (gr. rhytis): qualquer deformidade na pele; não se trata de ruga natural da idade, mas 

de defeitos; por outro lado, indica pessoa apta ao casamento, em idade ideal para ter filhos. 

(3) defeito (gr. amómos): “santa e sem defeito” (Ef 5.27; 1.4); lat. de + fectus (facere); não 

feito, não completo; o gr. é traduzido como irrepreensível (Ef 1.4), inculpável (Fp 2.15); 

irrepreensível (anenkletos, Cl 1.22); sem mácula (Hb 9.14; Ap 14.5); imaculados (Jd 24); sem 

defeito (1Pe 1.19); gr. a (não) + momos (deformidade, 2Pe 2.13: “nódoas e deformidades”).  

(4) Resumo: esses atributos devem ser compreendidos no sentido moral e não físico; sendo 

assim, eles indicam santidade e justiça — a perfeita imitação / união com Jesus. tal a cabeça, 

tal o corpo — “aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele” (1Co 6.17).  

xi) Cristo ama e cuida da igreja (vv. 28-29):  

(1) v. ‘amar’ (gr. agapao) repete e conclui o argumento iniciado no v. 25; a mulher está para o 

marido como seu próprio corpo está para sua cabeça — unidade; o amor exclui o ódio;   

(2) v. ‘cuidar’ (gr. thalpo, acariciar, 1Ts 2.7: “ama que acaricia os próprios filhos);  

(3) v. ‘alimentar’/ ‘criar’ (gr. ektrepho, ek + trepho, sustentar, dar de comer, criar, amamentar, 

abastecer; engordar): Jesus (marido) garante todo o bem da igreja (esposa).   

(4) cuidar e alimentar qualificam o ‘amor’ e resumem os atributos dos vv. 26-27; na igreja, 

Cristo deu dons para edificação, amadurecimento e plenitude da igreja (Ef 4.10ss);  

xii) Unidade (v. 30): a igreja está unida a Cristo, como os membros estão ligados ao corpo 

(metáfora do corpo) e como o marido está ligado à sua esposa (metáfora do casamento).  

xiii) Mistério (v. 32): gr. mysterion (v. muô, calar a boca); do que não é possível falar;   

b) Apocalipse (7.14; 19.7; 21.2,9; 22.17): 

i) Ap 19.7-9: “são chegadas as bodas [gamos] do Cordeiro, cuja esposa [gynê] a si mesma já se 

ataviou [hetomaizô), pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo [byssinos], resplandecente e 

puro. [...] Escreve: Bem-aventurados os que são chamados [kaleo] à ceia [deipnon] das bodas 

[gamos] do Cordeiro”;  

(1) ataviar (também em Ap 21.2, “ataviada como noiva adornada” [kosmeo]); o v. hetomaiô é 

traduzido como ‘preparar’, ‘habilitar’, ‘ter de prontidão’; hetoimasia (preparação); hetoimos 

(pronto, apercebidos, preparado); c/c v. kosmeo (1Tm 2.9; 1Pe 3.5; Ap 21.19). 

(2) linho finíssimo: junto tecido de púrpura, de seda, escarlata, objetos de ouro, prata, pedras 

preciosas, pérolas (ref. a Babilônia, Ap 18.12, 16); “atos de justiça dos santos” (19.8), os santos 

“vestidos de linho finíssimo, branco e puro” seguem o Cordeiro (19.14). 

(3) ceia [deipnon]: ceia (p.ex., pascal) ou banquete;  

ii) Ap 21.2, 9: a cidade da nova Jerusalém é comparada a uma noiva ataviada e adornada.  

iii) Ap 22.17 (noiva): “O Espírito e a noiva dizem: Vem” 

5) PARA REFLETIR:  

a) A metáfora indica a preparação da igreja, sua unidade exclusiva com Cristo.  

 


