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A IGREJA PERFEITA 
Ler Cânticos 

 
 
Cântico dos Cânticos de Salomão - Sulamita 

 
Sulamita - PERFEITA 
 
Esta não é uma canção de uma estrela pop, mas o Cântico dos Cânticos. Foi escrito pelo 
homem mais sábio que já viveu - Salomão. 
A sabedoria da canção é que ela revela não só a relação entre Cristo e a sua Igreja, mas as 
características de Sua perfeita IGREJA. 
 
1 Características da igreja perfeita 

1.1 Deseja uma relação face a face 

(Cânticos 1:2) Ah, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos... (NVI)  
 

Noé, Abraão, Isaac e Jacó se relacionavam com Deus através de um altar manchado de 
sangue. 
A nação de Israel relacionada com Deus através de Moisés. 
 

(Êxodo 20:19) e disseram a Moisés: "Fala tu mesmo conosco, e ouviremos. Mas que 
Deus não fale conosco, para que não morramos". (NVI) 

  
Mais tarde, eles se relacionaram com Deus através do sacerdote. 
O sacerdote se relacionava com Deus através de um conjunto complexo de rituais. O sumo 
sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, apenas no Dia da Expiação. 

Daniel se relacionava com Deus através de sonhos, visões e anjos. 

A igreja perfeita não deseja sonhos, visões, anjos, sinais, prodígios, sombras, eventos e 
altares, mas um relacionamento face a face. 

Moisés tinha um relacionamento assim. 

(Números 12: 8) Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas; e ele vê a 
forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? “(NVI) 

Paulo desejava uma relação íntima com Ele. 

(Filipenses 3:10) Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e à 
participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte (NVI) 
 
(1 Coríntios 13:12) Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho; 
mas, então, veremos face a face. Agora conheço em parte; então, conhecerei 
plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. (NVI) 

 
(Apocalipse 22: 4) Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. (NVI)  
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1.2 Reconhecimento do satisfatório amor de Cristo 

(Cânticos 1: 2) Sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. (NVI) 

O coração humano anseia por satisfação. 
Buscamos isso em carros, casas, educação, carreiras, etc., mas sempre acaba em um vazio. 
Vinho é algo para satisfazer. É o melhor que este mundo pode oferecer para satisfazer o vazio. 
Um homem vai vender sua casa, sacrificar sua família, carreira e vocação para o vinho - mas 
ele descobre no dia seguinte que o vinho não o pôde satisfazer. 
A igreja perfeita reconhece que só o amor de Cristo pode satisfazer. 
 

(Romanos 5: 8) Mas Deus demonstra seu amor por nós: Cristo morreu em nosso favor 
quando ainda éramos pecadores. (NVI) 

 
(Romanos 8:35) Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, 
ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? (NVI) 

 
(Romanos 8: 38-39) Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos 
nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem 
profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do 
amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. (NVI) 

 
(Efésios 3: 17-19) para que Cristo habite em seus corações mediante a fé; e oro para 
que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os 
santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer 
o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda 
a plenitude de Deus. (NVI) 

 
1.3 Regozijam-se em Cristo 
 

(Cânticos 1: 4) Leve-me com você! Vamos depressa! Leve-me o rei para os seus 
aposentos! Estamos alegres e felizes por sua causa; celebraremos o seu amor mais do 
que o vinho. Com toda a razão você é amado! (NVI) 

A alegria da igreja perfeita está em Cristo - não nos edifícios, carros, casas, terrenos, 
presentes, alianças, etc. 
 

(Filipenses 3:1) Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor! Escrever-lhes de 
novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. 
(NVI) 

(Filipenses 4:4) Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se! (NVI)  
 
(Apocalipse 19:7) Regozijemo-nos! Vamos nos alegrar e dar-lhe glória! Pois chegou 
a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. (NVI) 

A paixão por Cristo impulsiona esta igreja. 
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1.4 Reconhecimento da beleza manchada 

(Cânticos 1:5-6) Estou escura, mas sou bela, ó mulheres de Jerusalém; escura como 
as tendas de Quedar, bela como as cortinas de Salomão. Não me fiquem olhando 
assim porque estou escura; foi o sol que me queimou a pele. Os filhos de minha mãe 
zangaram-se comigo e fizeram-me tomar conta das vinhas; da minha própria vinha, 
porém, eu não pude cuidar. (NVI) 

 
Há boas razões para essa beleza manchada 
 
1.4.1 Manchada pelo sol  

Esta igreja tem trabalhado diligentemente durante o dia - ela tem resistido à tribulação do dia. 

(1Timóteo 4:10) Se trabalhamos e lutamos é porque temos colocado a nossa 
esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que 
crêem. (NVI) 

(João 9: 4) Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A 
noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. (NVI) 

 
1.4.2 Filhos (falsos irmãos) 

Esta é uma imagem da Cinderela perseguida por suas irmãs. 
Irmãos falsos mancharam a beleza da igreja. 

(2 Coríntios 11:26) Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei 
perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos 
gentios; perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, e perigos dos falsos 
irmãos. (NVI) 

(Gálatas 2:4) Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se 
em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à 
escravidão. (NVI) 

 
1.4.3 Mantendo a vinha de outra pessoa 

A beleza da igreja foi manchada por abuso de propósito. Ela estava envolvida em esforços 
humanos não ordenados por Deus à custa de seu próprio chamado e propósito. 
 
1.5  Reconhecimento de dois rebanhos 

(Cânticos 1: 7) Conte-me, você a quem amo, onde faz pastar o seu rebanho e onde faz 
as suas ovelhas descansarem ao meio-dia? Se eu não o souber, serei como uma 
mulher coberta com véu junto aos rebanhos dos seus amigos. (NVI) 

Existe o seu rebanho e o rebanho de seus companheiros. 
Seus companheiros são falsos pastores que roubaram os corações das ovelhas. A igreja 
perfeita chegou a reconhecer esses falsos pastores. 

(Atos 20: 30-31) E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a 
verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem! Lembrem-se de que durante 



 

6 
 

três anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com 
lágrimas. (NVI) 

1.6 Reconhecimento de posição 

(Cânticos 2: 1-2) Sou uma flor de Sarom, um lírio dos vales. Como um lírio entre os 
espinhos é a minha amada entre as jovens. (NVI) 

A igreja perfeita reconhece que ela é um lírio entre os espinhos. 
Ela mantém sua pureza em meio a uma geração má e adultera. 

(Filipenses 2:15) para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus 
inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham 
como estrelas no universo, (NVI) 

(Colossenses 1:22) Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante 
a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer 
acusação, (NVI) 

(Mateus 10:16) Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam 
prudentes como as serpentes e simples como as pombas. (NVI) 

1.7 Lavada pelo sangue 

(Cânticos 4:1) Como você é linda, minha querida! Ah, como é linda! Seus olhos, por 
trás do véu, são pombas. Seu cabelo é como um rebanho de cabras que vem descendo 
do monte Gileade. (NVI) 

Declaração divina de beleza. Não há nenhuma razão para um auto-conceito danificado. 

(1Coríntios 6:11) Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram 
santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de 
nosso Deus. (NVI) 

(Apocalipse 1:5) e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os 
mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos 
pecados por meio do seu sangue, (NVI) 

 
(Isaías 1:18) "Venham, vamos refletir juntos", diz o Senhor. "Embora os seus pecados 
sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve; embora 
sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a 
obedecer, comerão os melhores frutos desta terra; (NVI) 

1.8 Focada em Cristo 

(Cânticos 4:1) Seus olhos, por trás do véu, são pombas. (NVI) 

A habilidade de permanecer centrada. Esta igreja é centrada em Cristo. 
 

(Hebreus 12: 2) tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, 
pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e 
assentou-se à direita do trono de Deus. (NVI) 
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1.9 Submissão gloriosa 
 

(Cânticos 4:1) Seu cabelo é como um rebanho de cabras que vem descendo do monte 
Gileade. (NVI) 

O cabelo é um símbolo de glória e de submissão. O monte Gileade foi onde Deus ordenou que 
Gideão reduzisse o tamanho de seu exército para que as pessoas acreditassem que a força 
numérica não foi a responsável por sua vitória. 

A glória da igreja perfeita não é baseada na força numérica, mas em obediência e submissão. 
A glória flui de cima para baixo - de Deus para o povo, não do povo para Deus. 

1.10 A igreja da fé  

(Cânticos 4:2) Seus dentes são como um rebanho de ovelhas recém-tosquiadas que 
vão subindo do lavadouro. Cada uma tem o seu par; não há nenhuma sem crias. 
(NVI) 

Os dentes são limpos, branco, equilibrados e não falta nenhum. Os dentes são a imagem da fé. 
 

(Hebreus 4: 2) Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles; 
mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de 
fé por aqueles que a ouviram. (NVI) 

 
1.11 Uma boca guardada 
 

(Cânticos 4:3) Seus lábios são como um fio vermelho; sua boca é belíssima (NVI) 

Isto retrata o discurso da igreja perfeita. É bíblico, profético, edificante, exemplar, cortês e 
honesto. 

(Josué 1: 8)  Não deixe de falar as palavras deste Livro da Lei e de meditar nelas de 
dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então 
os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. (NVI) 

(Colossenses 4: 6) O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que 
saibam como responder a cada um. (NVI) 
 

1.12 Humilha-se quando peca 

(Cânticos 4:3) Suas faces, por trás do véu, são como as metades de uma romã. (NVI) 

Esta igreja fica vermelha quando ela peca. Ela carrega a convicção do Espírito Santo. 

(João 16:8) Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 
(NVI) 

1.13 Vitoriosa 

(Cânticos 4:4) Seu pescoço é como a torre de Davi, construída como arsenal. Nela 
estão pendurados mil escudos, todos eles escudos de heróicos guerreiros. (NVI) 
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A igreja perfeita está em uma posição ereta e vertical. Ela segura a cabeça erguida em posição 
de vitória. Os escudos pendurados simbolizam o final vitorioso da batalha. A igreja usa um 
colar de vitória. 
 

(1Coríntios 15:57) Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor 
Jesus Cristo. (NVI) 

 
(2Coríntios 2:14) Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em 
Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento; 
(NVI) 

 
1.14 Seios como duas crias 
 

(Cânticos 4: 5) Seus dois seios são como filhotes de cervo, como filhotes gêmeos de 
uma gazela que repousam entre os lírios. (NVI) 

 
Isso retrata a habilidade de beber tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. 
Muitos crentes ainda são alimentados de um único seio - bebem somente a partir do Novo 
Testamento. 
 
1.15 Um jardim fechado 
 

(Cânticos 4: 12-15) Você é um jardim fechado, minha irmã, minha noiva; você é uma 
nascente fechada, uma fonte selada. De você brota um pomar de romãs com frutos 
seletos, com flores de hena e nardo, nardo e açafrão, cálamo e canela, com todas as 
madeiras aromáticas, mirra e aloés e as mais finas especiarias. Você é uma fonte de 
jardim, um poço de águas vivas, que descem do Líbano. (NVI) 

A igreja é um jardim perfeito - um jardim bem regado - regado pela Palavra de Deus. Não é 
um arbusto que cresce sem disciplina. Não há espinhos, cardos, cobras, urubus ou hienas. Não 
é um deserto ou um lugar selvagem. Não é um parque de lazer. Não é uma selva. 
 
Ele tem todos os tipos de fruta (um sinal de maturidade). Os componentes do óleo da unção e 
o incenso estão aqui. 
A igreja perfeita expressa abundantemente o fruto e os dons do Espírito. 
Não há esterilidade. 
A igreja perfeita é um jardim fechado. 
Está separado do mundo. Um muro é construído em torno do jardim. Cada porta foi fechada. 
Ele pertence exclusivamente ao noivo. 
O ladrão não pode mais entrar para roubar ou plantar suas sementes. 
 
1.16 Descontentamento 
 

(Cânticos 5:2) Eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. 
Escutem! O meu amado está batendo: Abra-me a porta, minha irmã, minha querida, 
minha pomba, minha mulher ideal, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho, 
o meu cabelo, da umidade da noite. (NVI) 

 
A igreja perfeita tem um coração em descontentamento. Ela lamenta a fraqueza legítima de 
sua carne, a necessidade de sono, porque isso interrompe seu relacionamento com Cristo. 
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(Mateus 26:41) "Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está 
pronto, mas a carne é fraca". (NVI) 

Ela lamenta sua mortalidade. Ela dorme enquanto Ele não cochila nem dorme. Ela deseja 
estar disponível o tempo todo, mas a fraqueza da carne interrompe esse relacionamento. Há 
um gemido de imortalidade para que ela possa estar disponível o tempo todo. 
 

(Romanos 8: 22-23) Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em 
dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do 
Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, 
a redenção do nosso corpo. (NVI) 

1.17 Paixão além da compreensão 
 

(Cânticos 5: 7) As sentinelas me encontraram enquanto faziam a ronda na cidade. 
Bateram-me, feriram-me; e tomaram o meu manto, as sentinelas dos muros! (NVI) 

Ela busca durante a noite. Ela procura Cristo quando os outros dormem. Os vigias (pastores) 
confundem a sua paixão com pecado (eles acham que ela é uma dama da noite) e a punem. 
 
1.18 Paixão além da vingança 
 

(Cânticos 5: 7-8) Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade; espancaram-
me, feriram-me, tiraram-me o manto os guardas dos muros. Conjuro-vos, ó filhas de 
Jerusalém, que, se achardes o meu amado, lhe digais que estou enferma de amor. 

Observe, ela não diz as filhas (outras igrejas) para contar sua amada como ela foi 
abusada. Sua paixão por seu amado está além de suas feridas. Esta paixão 
avassaladora ignora as feridas que recebeu na casa de Deus. 

1.19 Atração à sua pessoa 
 

(Cânticos 5: 9-16) Que diferença há entre o seu amado e outro qualquer, ó você, das 
mulheres a mais linda? Que diferença há entre o seu amado e outro qualquer, para 
você nos obrigar a tal promessa? O meu amado tem a pele branca e rosada; ele se 
destaca entre dez mil. Sua cabeça é ouro, o ouro mais puro; seus cabelos ondulam ao 
vento como ramos de palmeira; são negros como o corvo. Seus olhos são como 
pombas junto aos regatos de água, lavados em leite, incrustados como jóias. Suas 
faces são como um jardim de especiarias que exalam perfume. Seus lábios são como 
lírios que destilam mirra. Seus braços são cilindros de ouro engastados com berilo. 
Seu tronco é como marfim polido adornado de safiras. Suas pernas são colunas de 
mármore firmadas em bases de ouro puro. Sua aparência é como o Líbano; ele é 
elegante como os cedros. Sua boca é a própria doçura; ele é mui desejável. Esse é o 
meu amado, esse é o meu querido, ó mulheres de Jerusalém. (NVI)  

Outras igrejas não conseguem entender essa paixão. A igreja imatura não vê a extraordinária 
beleza de Cristo. Ela descreve sua pessoa: 

Branco - sem pecado 
Rosado - manchado de sangue 



 

10 
 

Chefe entre dez mil - exclusivo (Jesus era único em seu nascimento, ministério, morte, 
ressurreição e ascensão). 
Cabeça como ouro puro - sua divindade 
Cabelo preto - sua glória 
Os olhos de pomba - os seus juízos são puros e verdadeiros 
Bochechas - falam de seus sofrimentos 
Lábios - falam de seus testemunhos 
Mãos e dedos - falam de sua aliança 
Corpo (barriga) - falam de sua compaixão 
Pernas - sua firmeza 
Boca - seus excelentes palavras 
 
A descrição de sua pessoa revela que ela é atraída pela sua pessoa - QUEM ELE É – não o 
que ele pode fazer. 
 
1.20 Provocando a mesma paixão 
 

(Cânticos 6: 1) Para onde foi o seu amado, ó mais linda das mulheres? Diga-nos para 
onde foi o seu amado e o procuraremos junto com você! (NVI) 

Isto revela a natureza alegórica desta canção. Em um relacionamento humano queremos 
exclusividade. Aqui, a Sulamita provoca os outros a buscá-Lo. 
 
1.21 Propriedade 

(Cânticos 6: 3) Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu; ele descansa entre os 
lírios. (NVI) 

 
A igreja perfeita reconhece sua propriedade por Cristo. Este é um relacionamento "osso do 
osso". 
 

(1Coríntios 6: 19-20) Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito 
Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si 
mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o 
corpo de vocês. (NVI) 

(Hebreus 8:10)  "Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois 
daqueles dias", declara o Senhor. "Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei 
em seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. (NVI) 

(Romanos 9: 25-26) Como ele diz em Oséias: "Chamarei ‘meu povo’ a quem não é 
meu povo; e chamarei ‘minha amada’ a quem não é minha amada", e: "Acontecerá 
que, no mesmo lugar em que se lhes declarou: ‘Vocês não são meu povo’, eles serão 
chamados ‘filhos do Deus vivo’. " (NVI) 

 
(Tito 2:14) Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar 
para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. (NVI) 

 
(1Pedro 2: 9) Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo 
exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas 
para a sua maravilhosa luz. (NVI) 
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(Apocalipse 21: 2-3) Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte 
de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz 
que vinha do trono e dizia: "Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os 
quais ele viverá. Eles serão os seus povos; o próprio Deus estará com eles e será o 
seu Deus. (NVI) 

 
1.22 Perfeita 

(Cânticos 6: 8-9) Pode haver sessenta rainhas, e oitenta concubinas, e um número 
sem fim de virgens, mas ela é única, a minha pomba, minha mulher ideal! Ela é a filha 
favorita de sua mãe, a predileta daquela que a deu à luz. Quando outras jovens a 
vêem, dizem que ela é muito feliz; as rainhas e as concubinas a elogiam. (NVI) 

 
A perfeição da igreja é aqui declarada. 
 
1.23 Pronta para testemunhar 
 

(Cânticos 7: 1) Como são lindos os seus pés calçados com sandálias, (NVI) 

(Efésios 6:15) e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. (NVI) 
 

A igreja perfeita é uma testemunha pronta de Cristo. Os pés com sapatos é um símbolo de 
testemunho evangélico - a preparação vigilante para declarar a Cristo. 
 

(Isaías 52: 7) Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, 
que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem 
a Sião: "O seu Deus reina! " (NVI) 

 
(1Pedro 3:15) Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre 
preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em 
vocês. (NVI) 

 
1.24 Reconhecimento de direitos 
 

(Cânticos 7: 1) ó filha do príncipe! (NVI) 

A realeza da igreja perfeita é reconhecida. 

(1Pedro 2: 9) Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo 
exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas 
para a sua maravilhosa luz. (NVI) 

(Apocalipse 1: 6) e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A 
ele sejam glória e poder para todo o sempre! Amém. (NVI) 

(Apocalipse 5:10) Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles 
reinarão sobre a terra". (NVI) 
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1.25 Belo estilo de vida 
 

(Cânticos 7: 1)  As curvas das suas coxas são como jóias, obra das mãos de um 
artífice. (NVI) 

(Efésios 4:16) Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, 
cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua 
função. (NVI) 

 
Está é uma igreja que caminha, é definição metafórica de trabalho e beleza no estilo de vida 
(jóia).  
 
1.26 Encheu-se com o Espírito Santo  
 

(Cânticos7: 2) Seu umbigo é uma taça redonda onde nunca falta o vinho de boa 
mistura. (NVI) 

Isto é o simbólismo do fluir do Espírito Santo a partir do interior de uma pessoa. 
Fora da igreja perfeita vem "vinho misturado". 
A manifestação real do Espírito Santo trouxe esta igreja a perfeição representada nesta 
canção. 

 (João 7:38) Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de 
água viva". (NVI) 

 
1.27 Palavra configuradora 

(Cânticos 7: 2) Seu umbigo é uma taça redonda onde nunca falta o vinho de boa 
mistura. Sua cintura é um monte de trigo cercado de lírios. (NVI) 

A cintura é o simbolismo da verdade. O cinto da verdade é aplicado(usado) na cintura 
(Efésios 6) 
O problema com um cinto é que ele pode ser retirado. 
Na igreja perfeita, a perfeita verdade é retratada por "trigo cercado de lírios" que é construído 
na cintura da igreja. É uma parte permanente, intrínseco da igreja. 
 
1.28 Amor ininterrupto 

(Cânticos 8: 4) Mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar: Não despertem nem 
incomodem o amor enquanto ele não o quiser. (NVI) 

A igreja perfeita exige uma paixão ininterrupta por Deus. Não há perigo de apostasia. 

1.29 Procurada 
 

(Cânticos 8: 13) Você, que habita nos jardins, os amigos desejam ouvi-la; deixe-me 
ouvir a sua voz! (NVI) 

Igrejas que ainda não atingiram esse nível de paixão desejam ouvir a voz da igreja perfeita. 
Essa paixão gera em outros o desejo de comunhão com a "igreja Sulamita", pois neste 
relacionamento há edificação, exortação e consolação. 
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Por mais que outros procurem ouvir a voz da Sulamita, Cristo também declara seu desejo de 
ouvir sua voz, sua oração, louvor e adoração. 
 

(Malaquias 3:16) Depois aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os 
outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua 
presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. (NVI) 

1.30 Prontidão 
 

(Cânticos 08:14) Venha depressa, meu amado, e seja como uma gazela, ou como um 
cervo novo saltando sobre os montes carregados de especiarias. (NVI) 

 
A igreja Sulamita está pronta para receber Cristo, daí ela chora "apressa-te". 
 

(Apocalipse 22:17) O Espírito e a noiva dizem: "Vem! " E todo aquele que ouvir diga: 
"Vem! " Quem tiver sede, venha; e quem quiser, beba de graça da água da vida. 
(NVI) 

(Apocalipse 22:20) Aquele que dá testemunho destas coisas diz: "Sim, venho em 
breve! " Amém. Vem, Senhor Jesus! (NVI) 
 


