
CRISTO E SUA DEDICAÇÃO À IGREJA 

EFÉSIOS 5.22-32 

 

INTRODUÇÃO 

Em Efésios 5.21 a 6.9, o apóstolo Paulo fala dos novos relacionamentos dos que estão em Cristo 

Jesus. 

• Maridos e esposas (5.22-33) 

• Pais e filhos (6.1-4) 

• Senhores e servos (6.5-9) 

No texto de Efésios 5.22-32, o apóstolo Paulo ensina como deve ser o relacionamento entre o 

marido e esposa. Marido e esposa devem entender que seu relacionamento deve seguir o modelo 

do relacionamento entre Cristo e sua Igreja. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo 

é o cabeça da Igreja. 

Em nossa exposição neste texto queremos ressaltar três palavras: “amor”, “cuidado” e 

“posição”, que resumem o conteúdo e o ensino deste belíssimo texto. 

 

1. CRISTO AMA A IGREJA (VERSO 25) 

A qualidade do amor que os maridos devem oferecer a sua esposa é primeiramente mostrada 

pelo verbo “amar”. Duas outras palavras poderiam ter sido empregadas com respeito ao amor do 

marido para com a mulher. Havia a palavra erao que expressava a profunda paixão sexual do 

homem pela mulher, e também a palavra phileo que era empregada para referir-se à afeição 

existente no seio da família. Refere-se ao relacionamento fraterno e amigável entre pessoas. Phileo 

indica aquele amor que se baseia num relacionamento – daí a ideia de amizade. É mais do que 

o amor eros, que se baseia no aspecto físico. Mas nenhuma destas duas palavras foi usada; pelo 

contrário, Paulo escolhe a palavra tipicamente cristã agapao, amor que não guarda qualquer 

resquício de egoísmo, que não procura a satisfação própria, nem mesmo afeição como resposta 

à afeição, mas que luta pelo mais alto bem da pessoa amada. Este amor tem por padrão e modelo 

o amor de Cristo para com sua Igreja.  

• Com amor sacrificial: “se entregou por ela” (v. 25); 

• Com amor espontâneo: “ninguém a tira de mim; pelo contrário, eu espontaneamente a 

dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu 

Pai” (João 10.18); 

• Com amor incomparável: “Ninguém tem maior amor do que este: de dar alguém a própria 

vida em favor dos seus amigos” (João 15.13); 

• Com amor imerecido, incondicional: “Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco 

pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores” (Romanos 5.8); 

• Ele nos amou primeiro: “Nós amamos porque ele nos amou primeiro” (1 João 4.19). 

É impossível entender o amor de Cristo pela sua Igreja. A Igreja é composta de pessoas 

pecadoras que foram atingidas e alcançadas pelo imensurável amor de Jesus Cristo. Este amor nos 

redimiu, nos lavou, nos salvou, nos justificou e nos tornou povo de Deus, Igreja de Jesus Cristo. 

 

2. CRISTO CUIDA DA IGREJA (VERSOS 26,27,29) 

Cristo se entregou até a morte de cruz por sua Igreja para que a santificasse, tendo-a purificado. 

Este foi o propósito de seu sacrifício. “De quanto mais severo castigo julgais vós será considerado 

digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi 



santificado, e ultrajou o Espírito da graça?” (Hebreus 10.29). “Por isso, foi que também Jesus, para 

santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta” (Hebreus 13.12). 

Amiúde distinguimos entre justificação como um ato e santificação como um processo. 

Algumas vezes o Novo Testamento pode permitir tal distinção. O tempo do particípio aqui, 

traduzido por tendo...purificado, pode sugerir isto neste tempo – primeiro purificando, depois 

santificando, mas na realidade o verbo é um aoristo no grego, indicando um único ato, em vez 

de uma experiência continuada. Inúmeras vezes o Novo Testamento refere-se à santificação como 

um ato realizado no passado, tal como a justificação ou o perdão (1 Coríntios 1.2; 6.11; 2 Timóteo 

2.21; Hebreus 10.29). As duas palavras empregadas aqui descrevem dois aspectos da mesma 

experiência, a obra de Cristo é “purificar do velho, e consagrar o novo”.  

São descritas duas maneiras de tornar possível a purificação. É por meio da lavagem de água 

e pela palavra. Como pode a lavagem de água, o sacramento cristão do batismo, ajudar a 

santificar e purificar o coração dos pecados? As duas ideias estão reunidas novamente em Tito 

3.5: “Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou 

mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo”. Sem dúvida João Calvino oferece o 

sentido verdadeiro ao dizer, “Tendo mencionado a santificação interior e invisível, agora 

acrescenta o símbolo exterior, pelo qual é visivelmente confirmada; é como se ele dissesse que o 

penhor daquela santificação nos seja entregue pelo batismo”. Qualquer pensamento de o próprio 

rito externo implicar automaticamente em graça espiritual interior é excluído pelo acréscimo da 

expressão pela palavra. Provavelmente o que tem em mente é a palavra do evangelho (Romanos 

10.8; 1 Pedro 1.25), em vez da palavra da confissão de fé. Esse é o meio pela qual a santificação 

se torna efetiva na vida dos homens, e apenas na medida em que o evangelho é crido. Como 

João 15.3: “Vós já estais limpos pela palavra que vos tenho falado” e 17.17: “Santifica-os na 

verdade; a tua palavra é a verdade” expressam, a palavra recebida purifica e santifica. O apóstolo 

faz grande economia de palavras, e pode ser que em cada expressão tenha em mente a analogia 

do casamento. Aqui pode existir uma referência implícita ao banho cerimonial tomado pela noiva 

antes do casamento. Há também um costume judaico que pode ser encontrado mesmo naqueles 

dias, pelo qual, ao dar a aliança, o noivo dizia, “Olha, tu estás santificada para mim”. 

Há ainda uma maneira mais óbvia pela qual pode-se traçar uma analogia do casamento com 

o que Cristo procura fazer por sua Igreja. O leitor é chamado a pensar nos preparativos que uma 

noiva faz para o casamento, de forma que possa aparecer perante o marido. Ela quer ser vista 

como amável e gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. É assim que a Igreja 

deve procurar apresentar-se perante o Noivo Celeste: “Vi também a cidade santa, a nova 

Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu 

esposo” (Apocalipse 21.2). Mas a diferença neste caso é que ela nada pode fazer para parecer 

mais bela aos olhos do seu Senhor e Salvador. Por necessidade, tudo isso é obra dele. É ele quem 

deve apresentar a Igreja a si mesmo como igreja gloriosa. Ela é devedora de toda sua glória ao 

seu trabalho. Ela apenas pode ficar sem mácula, sem ruga, sem as manchas do pecado, e sem a 

decadência da idade, através daquilo que é efetuado pela sua obra santificadora e renovadora. 

Paulo emprega novamente a expressão que utilizou em Efésios 1.4: “assim como nos escolheu, 

nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele; e em amor”, 

santa e sem defeito. Este é o objetivo da obra purificadora do Senhor; realmente, fala-se sobre 

isto no capítulo 1 de Efésios como o propósito e objetivo da obra de Cristo. Era o objetivo que 

Paulo mantinha perante si em seu próprio ministério. Em 2 Coríntios 11.2 fala de seu “zelo 

piedoso” para com a Igreja, com vistas a “apresentar” a mesma “como virgem para a um só esposo, 

que é Cristo”. 



Efésios 5.29: O verbo alimentar no grego é ektrepho que significa nutrir. Somente aqui e em 

Efésios 6.4. O verbo cuidar no grego é thalpo que significa acalentar. Somente aqui e em 1 

Tessalonicenses 2.7: “Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa 

manutenção, todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos” 

Paulo está utilizando palavras que se referem à alimentação de crianças. 

“...como também Cristo o faz com a igreja”. Ele passa a fazer cumprir as obrigações do 

casamento, representando-nos Cristo e sua Igreja; para um exemplo mais poderoso não poderia 

ter sido apresentado. O forte afeto que um marido deve nutrir em relação à esposa é 

exemplificado por Cristo e é declarado que existe um exemplo dessa unidade que pertence ao 

casamento entre ele e a Igreja. Esta é uma passagem notável sobre a misteriosa relação que temos 

com Cristo. 

• Cristo não se esquece da sua Igreja: “Acaso, pode uma mulher esquecer-se do filho que 

ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta 

viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das 

minhas mãos te gravei; os teus muros estão continuamente perante mim” (Isaías 49.15,16); 

• Cristo apascenta sua Igreja: “Como pastor, apascentará o seu rebanho; entre os seus 

braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio; as que amamentam ele guiará 

mansamente” (Isaías 40.11); 

• Cristo dá vitória à sua Igreja: “Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra 

edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela” (Mateus 16.18); 

• Cristo anda no meio da sua Igreja: “e, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho 

de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro” 

(Apocalipse 1.13); 

• Cristo cuida da sua Igreja como o pastor amoroso, terno e cuidadoso: “Eu sou o bom 

pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor; conheço as minhas 

ovelhas, e elas me conhecem a mim. As minhas ovelhas ouvem a minha voz; eu as conheço, 

e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna; jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da 

minha mão” (João 10.11,14,27,28). 

Cristo santifica a Igreja e torna-a gloriosa, sem mácula, nem ruga, santa e sem defeito. 

 

3. CRISTO TEM POSIÇÃO DE PREEMINÊNCIA NA IGREJA (VERSO 23) 

O casamento ilustra a relação da Igreja com Cristo de modo mais adequado do que a ilustração 

da relação do Templo com a Pedra Angular, ou mesmo que a relação do Corpo com seu Cabeça. 

Saímos das ilustrações inanimadas ou do campo biológico para uma ilustração tirada já do campo 

mais profundamente pessoal: marido e esposa. 

• Cristo é o Cabeça da Igreja. Ele a dirige, a governa, a lidera. 

• Cristo é o Salvador da Igreja. 

• Cristo é o fundamento da Igreja: “Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além 

do que foi posto, o qual é Jesus Cristo” (1 Coríntios 3.11). 

• Cristo é o Senhor da Igreja: “Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o 

nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos 

céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para glória 

de Deus Pai” (Filipenses 2.9-11). 

• Cristo é o supremo pastor da Igreja: “Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, 

recebereis a imarcescível coroa da glória” (1 Pedro 5.4). 

 



 

 

CONCLUSÃO  

A Igreja é a noiva do Cordeiro: “Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele, então, me disse: 

São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no 

sangue do Cordeiro” (Apocalipse 7.14). 

Jesus amou sua Igreja e se deu por ela sacrificialmente.  

Ele cuida de sua Igreja.  

Jesus é o Senhor da Igreja e Salvador da Igreja. 

Que privilégio, somos a Igreja do Senhor! 

  

Sermão pregado pelo Rev. Paulo Gérson Uliano, dia 17/10/2021, na Primeira Igreja 

Presbiteriana de Indaiatuba 

  


