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O Livro de Cantares (também cha-
mado de Cântico dos Cânticos) nos re-
mete ao relacionamento amoroso de 
um casal. Essa comparação diz muito 
sobre a relação de Jesus com Sua Igreja, 
sempre tratada como a Noiva em pre-
paração para o casamento. 

Veja algumas menções à Noiva em 
Apocalipse: 

 “Regozijemo-nos, e alegremo-nos, 
e demos-lhe glória; porque vindas são 
as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa 
se aprontou”, Ap 19.7.

 “Eu, João, vi a santa cidade, a nova 
Jerusalém, que de Deus descia do céu, 
adereçada como uma esposa ataviada 
para o seu marido”, Ap 21.2.
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 “Veio a mim um dos sete anjos que 
tinham as sete taças cheias das últimas 
sete pragas, e falou comigo, dizendo: 
Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher 
do Cordeiro. E levou-me em espírito a 
um grande e alto monte, e mostrou-me 
a grande cidade, a santa Jerusalém, que 
de Deus descia do céu”, Ap 21.9,10.

Já no NT, não há uma menção clara, mas 
sim sutil, à “Noiva de Cristo” (Ef 5.22-33). 
Agora, no contexto de Cantares, analisare-
mos brevemente algumas características 
da Noiva. Nós estamos nos preparando 
para as Bodas, o nosso casamento na eter-
nidade, desse modo as características da 
Noiva fiel aqui relatadas devem fazer parte 
de nossa vida como Noiva do Cordeiro.

Cantares, amando 
nos padrões de 
Deus

LIÇÃO 12       

1. A noiva não tem mancha - “Tu és toda formosa, amiga minha, e em ti 
não há mancha”, Ct 4.7. 

A Noiva é pura, santa, sem mácula e sem mancha. Mancha aqui representa o 
pecado que tenta sujar nossas vestes e nos separar de Deus, que é totalmente 

Santo. Para nos relacionar com o Senhor, precisamos também ser santos.
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2. A noiva arrebata o coração do Noivo – “Arrebataste-me o coração, mi-
nha irmã, minha esposa; arrebataste-me o coração com um dos teus olhos, 

com um colar do teu pescoço”, Ct 4.9. 
A Noiva é completamente cativante para o noivo. “Arrebatar” significa: deter, 

cativar, capturar, prender. O Noivo diz à Noiva que ela conseguiu capturar o Seu 
coração; chamou a sua atenção de tal forma que Ele só tem olhos para ela! A 

Igreja precisa ser desejável ao Noivo, completamente cativante em sua vida de 
adoração, como uma oferta de cheiro suave. 

3. A noiva é um jardim fechado – “Jardim fechado és tu, irmã minha, espo-
sa minha, manancial fechado, fonte selada”, Ct 4.12. Em terceiro lugar, está 

uma das mais belas características da Noiva: a fidelidade. 
A Noiva se manteve virgem até o casamento, ela se guardou para o Noivo, de-

monstrando toda a sua fidelidade. Deus deseja que sejamos um jardim fechado, 
uma fonte selada, um manancial fechado, para que somente Ele tenha acesso a 

nós. Que sejamos exclusivamente do nosso Amado. 

“O meu Amado é meu, e eu sou Dele”, Ct 2.16a.


