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RESUMO  
 

 
 

Frequentemente, na sabedoria hebraica se faz uso de metáforas para descrever os 
tópicos de maior importância na Bíblia. Não é diferente para o termo família de Deus 
encontrado em Ef. 2:19. O intuito deste estudo é de entender quem é a família de Deus 
e entender o uso dessa metáfora. Assim sendo, é feita uma completa exegese para 
chegar a essa compreensão. Para isso foi necessário apontar o contexto histórico-
cultural específico da passagem, identificar o gênero literário, fazer uma análise léxico-
sintática, bem como uma tradução sugestiva. Na análise teológica é visto como Paulo 
faz uso da metáfora família de Deus e da linguagem familiar. O estudo conclui que a 
família de Deus é a comunidade dos santos e esta deve se portar como família já aqui 
na terra. 

 
 

Palavras-chave: Efésios 2:19; Metáfora; Igreja; Família; Família de Deus; Comunidade; 
Adoção. 



ABSTRACT  
 

 
 

Often Hebrew wisdom makes use of metaphors to describe the major topics in the 
Bible. It's no different for the term family of God found in Ephesians. 2:19. The purpose 
of this study is to understand who is the family of God and understand the use of this 
metaphor. Therefore, it is made a complete exegesis to come to this realization. This 
requires to point the specific historical and cultural context of the passage, identify the 
literary genre, making a lexical-syntactic analysis as well as a suggestive translation. In 
the theological analysis it will be seen how Paul uses the metaphor of God's family and 
household language. The study concludes that the family of God is the community of 
saints, and it should behave as a family here on earth. 

 
 

Keywords: Ephesians 2:19; Metaphor; Church; Family; Family of God; Community; 
Adoption. 
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1  INTRODUÇÃO 
 
 

 
Há vários problemas de comunicação entre o atual leitor comum com relação às 

Sagradas Escrituras. A grande maioria destes são resultado de um texto que é 

extremamente antigo, que possui uma origem cultural diferente da nossa. Por causa 

dessas e várias outras razões, Richard Dawkins (2007) e outros lutam para que a Bíblia 

não seja reconhecida como fonte de conhecimento científico.  

Atualmente, quando se transmite conhecimento, este é feito de maneira literal 

e detalhada, pois desde o iluminismo entendemos que a verdade é reproduzível e/ou 

verificável. Tratamos o conhecimento com muita literalidade. Esse tipo de pensamento 

é muito recente e não se aplicava para os escritores do NT, muito menos para os do AT. 

A sabedoria bíblica sempre foi considerada muito prática e ilustrativa, isso 

devido ao uso intenso de metáforas, as quais são utilizadas em toda a Bíblia para 

descrever e explicar tanto os assuntos simples quanto os complexos. Elementos do dia 

a dia são usados para conseguir explicar complexos sistemas de pensamento, a ponto 

de até uma criança compreendê-los. De fato, para alguns dos assuntos mais 

importantes da Bíblia não iremos encontrar definições factuais na linguagem do 

reproduzível e verificável, mas sim um punhado de metáforas que explicam e 

descrevem cada aspecto de um tema ou assunto. Tomemos como exemplo um dos 

temas mais importantes do NT: o Reino de Deus. Não há descrição factual do que é o 

Reino de Deus, apenas várias metáforas que abrangem os diferentes aspectos do que 

realmente seria o Reino de Deus. Se temos várias metáforas para descrever um 

assunto, todas elas devem ser levadas em conta. Se uma for negligenciada, a descrição 

do tema perde força. Jesus disse que o Reino de Deus é como uma rede. O Reino de 

Deus é como um homem que procura tesouros escondidos. O Reino de Deus é como 

uma semente de mostarda. O Reino de Deus é como uma levedura. Ou seja, para 

entendermos corretamente o Reino de Deus precisamos levar em conta todas estas 

metáforas. Viola (2006) escreve: “E este é o problema com a maioria dos cristãos 

ocidentais do século vinte. Porque gostamos de ter as coisas definidas para nós. 

Gostamos de ter classificações e categorias pelas quais descrevemos as coisas de Deus.  
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Outros assuntos cruciais que estão na mesma condição são a glória de Deus, o 

eterno propósito de Deus e muitos outros. Um dos assuntos principais na teologia em 

geral é a igreja. Esse assunto também é um dos principais do NT. Existem várias 

metáforas para descrever a igreja no NT. Algumas delas são: Rebanho (I Pe 5:2), Corpo (I 

Co 12:27), Edifício (I Co 3:9-17), Coluna (I Tm 3:15), Noiva (Ap. 19.7; Ef. 5:23-27), Família 

(Ef. 2:19), Candelabro (Ap. 1:20). Para Banks (1994), a metáfora mais negligenciada para 

descrever igreja é a família, sem levar em conta que ela é a mais abundante de todas. O 

NT é saturado por esta metáfora, mesmo assim podemos perceber uma 

supervalorização generalizada na metáfora do corpo e outras. Banks (1994) incentiva 

estudos para que essa metáfora possa, além de ser melhor compreendida, receber a sua 

merecida atenção e importância. Como já escrito antes, problemas são causados por 

compreensões unilaterais dessas metáforas. Autores como Bird (2007) e Kreider (2008) 

já escreveram várias obras abordando problemas no funcionamento de igrejas 

referência, resultantes de uma compreensão parcial do que é ser igreja. Em sua opinião, 

essas dificuldades que se apresentam estão diretamente relacionadas com uma 

compreensão errônea do que é igreja. 

Em Ef. 2:19 podemos encontrar uma expressão única: família de Deus. A 

metáfora é curta e simples, uma família que pertence a Deus. Isso faz com que essa 

metáfora se torne muito clara. O que a torna tão interessante não é só sua 

simplicidade, mas sua profundidade. No contexto que ela se encontra é facilmente 

notável que a metáfora delimita um grupo especifico. Sendo um termo único e 

trazendo um grupo especifico sob análise, essa expressão ganha notoriedade. Em uma 

leve leitura do texto de Efésios 2 podemos também ver características diversas desse 

grupo. O leque se abre e podemos perceber que mesmo essa metáfora da família de 

Deus está sendo usada para descrever um grupo de crentes, ou até mesmo a igreja; o 

que mais ela pode descrever? Será que podemos ver a família de Deus em outras 

passagens? Será que este conceito está presente em outros lugares na Bíblia? Quem é 

a família de Deus? 

 

 
 

1.1 Problemática 
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Em vista disso, deveríamos dar mais valor à metáfora da família para igreja, já 

que esta pode representar um grupo maior? Será que podemos encontrar a família de 

Deus em outros trechos da Bíblia? 

 

1.2 Objetivo Geral 
 

Compreender quem é a família de Deus na Bíblia e trazer valor para a metáfora 
da família. 
 
 

1.2.1 Objetivos Específicos 
 
 
 

• Apontar contexto histórico-cultural específico da passagem. 
• Identificar o gênero literário, a forma literária e a estrutura literária da passagem. 
• Entender melhor quem é a família de Deus, de acordo com Efésios 2:19. 
• Aplicar o possível do significado da metáfora para a atualidade. 

 
 
 

1.3 Justificativa 
 
 
 

Este trabalho se justifica ao trazer uma compreensão mais equilibrada a um 

tema crucial como igreja, realçando sua metáfora mais frequente e mais negligenciada, 

a família. Se queremos fazer parte da família de Deus, precisamos saber quem fazer 

parte dela. Ou seja, com um trabalho como este espero que possamos entender 

melhor aspectos essenciais da religião em forma comunitária: a família e a igreja. Este 

trabalho também é um incentivo para que esse assunto que agora é negligenciado 

volte a receber atenção e incentive futuros trabalhos. 

 
 

1.4 Metodologia 
 
 
 

Este trabalho procurará compreender o verso de Ef. 2:19 fazendo uma exegese 

à luz do método-gramático histórico. Fazendo uso do contexto histórico tanto como 

gramatical podemos tirar o imediato sentido do texto. Uma vez que os passos 

hermenêuticos foram feitos, então poderemos buscar alusões ou representações do 

termo família de Deus, uma vez que ele é único nas Escrituras. Para isso será 
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importante observar linguagem familiar para descrever o relacionamento Deus-povo. 

Isso possibilitará uma compreensão melhor da metáfora família de Deus.  

Em Paulo poderemos trabalhar família diretamente como metáfora e até 

mesmo trabalhar o termo família de Deus em si, já que ele é o autor deste. Nesta 

altura do trabalho, as metáforas serão usadas para descrever diretamente a igreja, 

logo esta será levada em conta e trabalhada de acordo. 

Este trabalho procurará se utilizar de abordagens da intertextualidade, 

refletindo o conceito dialógico de Mikhail Bakhtin (ver CLAASSENS, 2003; MASOTTI; 

LEITE, 2009) – um Direcionamento sincrônico (ESLINGER, 1992, p. 49‐50), onde o texto 

bíblico não é abordado, incialmente, através de uma investigação de sua história, mas 

como uma obra literária finalizada. 

O estudo está dividido em seis capítulos. No primeiro capítulo a base do estudo é 

apresentada. A estrutura da pesquisa, os objetivos, a descrição do problema, 

justificativa e a metodologia aplicada para a construção do texto serão abordados. 

No segundo capítulo será levado em conta o ambiente histórico cultural. Aqui, o 

texto analisado será visto em seu contexto geral e especifico. A autoria, data de 

composição e outros serão estudados.  

No terceiro capítulo a forma literária receberá atenção. Paulo possui vários 

estilos literários e aqui será entendida a forma literária em relação ao texto alvo e como 

isso será relevante à sua compreensão. Já no quarto capítulo será feita uma análise 

léxico-sintática do verso e proposta uma tradução.  

Por fim, no quinto capítulo será feita uma análise teológica do real significado 

do texto e sua relação com o restante dos escritos bíblicos. Aqui será visto como que a 

metáfora familiar se expressa ao longo da Bíblia. E por último, no sexto capítulo, temos 

a conclusão. As conclusões parciais que chegamos ao longo da pesquisa, procuram 

responder ao problema exposto. É proposta uma aplicação atual do significado 

primário da metáfora, no contexto igrejeiro imediato e o papel que este pode ter na 

atual sociedade. 
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1.5 Temática e Revisão de literatura 

 

No momento que Deus cria o ser humano, nas primeiras páginas da Bíblia, já 

podemos ver o que Deus desejava para a família do ser humano. Quando nos 

debruçamos sobre os textos bíblicos referentes à família, deparamos sempre com dois 

aspetos aparentemente contraditórios: encontramos, por um lado, textos que nos 

apresentam o ideal da família e a família real. Para Alves (2013) o ideal da família é 

encontrado no cenário edênico. Ele também denomina esse ideal familiar como a família 

das “origens”. Por outro lado, deparamos com a dura realidade histórica, com as famílias 

reais, as famílias da história concreta, as famílias dos patriarcas, dos reis e das pessoas 

comuns. Mas essas famílias encontram-se, frequentemente, longe da família ideal, da 

família das origens. Quando nos referimos à metáfora da família de Deus nos referimos à 

reflexão que esta faz da família das origens, este será o padrão utilizado neste estudo.  

Podemos ver Deus comunicando sua vontade ao ser humano ao longo das 

escrituras. Mais além de apenas comunicar sua vontade, ele faz várias alianças com o ser 

humano; estas também são facilmente notadas ao longo da leitura bíblica. 

Interessantemente, a família desenvolve um papel fundamental não só na transmissão da 

aliança, mas também na execução desta. Wright (1981) apresenta um esquema onde 

podemos situar a família no contexto social e religioso de Israel. Este esquema deve 

explanar as relações da entre Deus, Israel e terra. 
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Wright (1981) descreve o esquema de maneira sucinta: “Os três parâmetros 

(Deus, Terra, Israel) são envolventes da família, mas encontram também na família o elo 

principal das relações que os unem entre si” (WRIGHT, 1981, p. 16). Por outras palavras, a 

família é o centro das relações Deus-Terra-Israel. Vejamos, por exemplo, a aliança de 

Abraão; Deus comunica que através dele uma nação iria surgir, um povo separado à 

vontade de Deus. Esta nação seria tão numerosa como a areia da praia e as estrelas do 

céu. Sua união com Sara iria dar início a essa nação, ainda por cima este povo iria receber 

uma terra. Alves (2013) expressa essa relação de maneira bem sistemática:  

A Terra aparece como o lugar sócio teológico da 
realização da Aliança de Israel com o seu Deus; por isso, o 
triângulo maior (A-B-C) exprime as relações essenciais de 
Israel com o seu Deus: a TERRA é a herança que DEUS 
concede a ISRAEL (ver Lv 25,23; Dt 4,21); e a FAMÍLIA, que 
se insere no triângulo menor (D-B-C), aparece como a 
estrutura social mínima das relações de Aliança de Deus 
com todo o Israel, que acontece na Terra (ALVES, 2013, p. 
13).   

 

Ele ainda continua: “A relação Deus - Terra - Israel (triângulo maior) não pode 

prescindir da relação Família-Terra- Israel (triângulo menor), porque o Deus da Aliança 

quis relacionar-se com o seu Povo (Terra-Israel) mediante a instituição familiar”. 

Deste modo, a Aliança está dependente da família, do que for a família; ou seja, a 

Aliança com o Deus de Israel, acontece primeiro nas famílias de Israel. A vontade de Deus 

fica conhecida para o povo pois antes ela foi passada à família. A família é uma pequena 

escola onde os valores da aliança são transmitidos. Estes estão arraigados 

profundamente, pois foram adquiridos desde a infância, foram inculcados. Para poder 

manter sua influência e ideais o povo precisava de uma instituição sólida como a família.  

Sendo lugar da realização da Aliança com o Deus de Israel, a família oferece-lhe o 

melhor de si mesma, o filho primogênito, que era o primeiro e o melhor dom de Deus 

concedido à família. Dessa, forma os ideais da aliança seriam certamente transmitidos 

para uma nova família. Por isso foi-lhe consagrado o direito a essa importância em 



17  

relação à herança paterna: era ele quem recebia o melhor da herança e, durante muito 

tempo, foi praticamente o único herdeiro do pai da família (ver Gn 27:19-29; 41,51; 2 Sm 

3:2). No caso de gêmeos, era considerado herdeiro o primeiro a nascer (Gn 25,21-26; 

38,27-30). Um texto fundamental do resgate do primogênito é o de Ex 13,2: Consagra-me 

todo o primogênito, aquele que abre o ventre materno, entre os filhos de Israel, dos 

homens e dos animais. Ele é para mim (ver v.11-16; Lc 2,22-24). A família – tal como 

noutras civilizações vizinhas da Bíblia – era o ponto de união entre todas as instituições 

sociais, econêmicas e religiosas porque, desde sempre, ela foi considerada a célula da 

sociedade.  

Portanto, o problema que afetasse a família afetaria, naturalmente, as relações 

entre Israel e o Deus da Aliança. Minadas as raízes da família, toda a árvore sofreria as 

consequências. É neste contexto que poderemos compreender a corajosa intervenção 

dos profetas a favor dos ideais da família monogâmica das origens, deturpada pela 

poligamia. Desagregada a família, os profetas previam, não só uma crise familiar ou 

social, mas, sobretudo, uma crise teológica, uma crise na vivência da Aliança com Deus. 

 
 

1.5.1 Construção da metáfora esposo/esposa 
 
 
 

Frequentemente podemos ver crises teológicas em decorrência de uma 

compreensão errônea de família e dos membros que a constituem. Isso é facilmente 

notado quando Abraão quer adiantar a benção de Deus com Hagar. A supervalorização 

do primogênito gerou problemas durante algumas gerações. O primogênito deveria ser 

um condutor de bênçãos para toda a família e não uma razão de conflito. Podemos 

pensar em alguns exemplos de dificuldades geradas por causa da primogenitura, mas 

existe um membro na família, o qual sempre conflitos cercavam: a mulher. Certamente 

podemos afirmar que o papel da mulher é essencial na família; a grande dificuldade se 

encontra na valorização de seu papel fundamental. Façamos agora uma breve leitura, na 

perspectiva familiar, do texto: 

 

Depois, Deus disse: ‘Façamos o ser humano à nossa 
imagem, à nossa semelhança, para que domine sobre os 
peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais 
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domésticos e sobre todos os répteis que rastejam pela 
terra’. Deus criou o ser humano à sua imagem, criou-o à 
imagem de Deus; Ele os criou homem e mulher. 
Abençoando-os, Deus disse-lhes: ‘Crescei e multiplicai-
vos, enchei e dominai a terra’ (Gn 1,26-28a). 

 

Que significam esses quatro imperativos? Não indicam, apenas, uma ordem – a 

ordem de ter muitos filhos. Trata-se, antes de mais, de uma bênção, ou seja, da 

possibilidade de o homem poder gerar a vida na terra, à imagem de Deus e com o poder 

que Deus lhe concedeu. Trata-se da constatação de que, só com o poder de Deus, o ser 

humano é capaz de procriar. Sem Deus o ser humano não teria essa capacidade, ela é um 

dom divino. 

Este texto traz uma explicação simples que, no plano criador de Deus, a família é 

constituída pelo homem, pela mulher e pela fecundidade que se manifesta nos filhos; é 

que o caráter relacional do ser humano, enquanto homem e mulher é o fundamento da 

instituição familiar.  

Alves afirma que no texto de Gn 1 podemos ver uma relação dentro da família que 

exemplifica o relacionamento de Deus com o ser humano. Esta imagem e semelhança 

pode ser física, mas certamente podemos ver essa semelhança em outros aspectos da 

estrutura familiar. A família é essencialmente uma relação; uma relação horizontal: 

homem-mulher, e uma relação vertical: pais-filhos. Podemos ver claramente que a 

relação vertical pai-filho pode exemplificar a relação que Deus possui conosco. Tanto que 

existem inúmeras referências de Deus sendo nosso pai celestial e que nós somos seus 

filhos. Já na relação horizontal podemos ver que esta possui uma metáfora muito própria. 

Deus na criação da mulher tira uma costela de Adão, não dos pés e nem da cabeça, mas 

sim da costela. 

 Alves destaca o poema “amoroso” encontrado em Gn 2:23 de Adão a Eva. Ele 

mostra que as duas expressões bíblicas ali presentes – “osso dos meus ossos e carne da 

minha carne – significam grau de parentesco, reconhecimento de pessoas da mesma 

família ou tribo (ver Gn 29,14; 37,27; 2 Sm 5,1; Is 58,7). Para estes povos não haviam 

noções abstratas, como acontece na nossa cultura ocidental, eles necessitavam exprimir-

se em conceitos e em termos físicos, palpáveis. Neste caso “osso” e “carne” indicam 

simplesmente a natureza humana na sua totalidade psicofisiológica. Neste momento 
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Adão reconhece Eva como sendo parte de sua família em todos os aspectos; tanto físico 

como psicológico. Alves (2013) mostra que podemos ver Adão continuar sua fala e agora 

exprime sua relação com Eva ao nomeá-la: Chamar-se-á mulher (’ishshah) visto ter sido 

tirada do homem! (’ish) (ALVES, 2013, p. 17). Alves (2013) comenta essa declaração da 

seguinte forma:  

 

Esta expressão, que é um autêntico jogo de palavras com os 
nomes do homem e da mulher – ’ish / ’ishshah – pretende 
também afirmar a igualdade essencial entre os dois. O próprio 
nome da mulher (’ishshah) – e o nome indica sempre a natureza 
das coisas – diz bem da igualdade ontológica, radical entre os dois 
seres fundadores da família. Poderíamos articular que a mulher é 
meramente um homem diferente, um homem feminino (ALVES, 
2013, p. 17). 

 

Os textos analisados até agora conseguem demonstrar uma conaturalidade 

profunda entre os dois seres. Ou seja, em toda a criação o homem encontra apenas um 

interlocutor capaz de um diálogo de igual para igual, de um diálogo humano, impossível 

com os animais. É a mulher que oferece ao homem a possibilidade de criar uma 

verdadeira sociedade, a sociedade familiar. A partir destas argumentações podemos 

concluir que, quando a parte feminina da relação matrimonial não é compreendida 

dentro dos princípios vistos a cima, certamente conflitos surgirão pois não está 

exprimindo a imagem e semelhança de Deus. Podemos ver isto ocorrendo ao longo da 

história bíblica; poligamia e outras diferenças na família ideal trouxeram apenas 

problemas a grandes personagens bíblicos como Davi. Estes, por alguma razão, não 

conseguem manter a família ideal e frequentemente levam o povo junto consigo a uma 

crise e frequentemente, esta se reflete na própria aliança. 

Mas por que existe uma importância tão grande em definir e entender a família 

ideal? A resposta é simples; além dela ser a máxima representação da imagem e 

semelhança de Deus na terra, ela desempenha um papel fundamental no 

funcionamento da aliança pois é a célula mínima de funcionamento da mesma. Como 

se isso não bastasse, ainda podemos notar uma forte relação entre a família e o plano 

da salvação. Neste momento o fator metáfora-símbolo ganha grande importância. A 

família sem dúvidas é uma das metáforas mais amplas das escrituras. Esta relação com 

o plano da redenção vem da metáfora do esposo-esposa. 
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1.5.2 Metáfora esposo-esposa símbolo da história da salvação 
 
 
 

Apenas um relacionamento de autêntico e profundo compromisso pode 

representar a devoção de Deus para com seu povo. O casamento consegue representar 

um compromisso eternal. Existe uma intensidade emocional e um indicador inseparável 

do compromisso nessa metáfora que algumas vezes não representa as famílias reais. 

Quando levamos em consideração as famílias reais, nem sempre encontramos células 

familiares que reproduzem essa intensidade emocional ou até mesmo um compromisso 

profundo. Omartian (2004) afirma que frequentemente indivíduos que não puderam 

experienciar esses valores em sua célula familiar, têm maiores dificuldades de 

experimentar algo diferente na sua relação com Deus. O bom relacionamento dos pais, 

homem-mulher, para Omartian (2004), é altamente importante para o desenvolvimento 

do relacionamento com Deus. Interessantemente, muitos profetas do AT usam essa 

metáfora da relação entre esposo-esposa, pois ela possui a capacidade de representar 

uma parte do curso da história da salvação.  

Obviamente teremos que utilizar o exemplo de Oseias para construir essa 

metáfora. Oseias iniciou essa metáfora e a mesma foi utilizada durante quase 200 anos 

para trazer ao povo uma compreensão simples do que seria o seu compromisso com 

Deus. Nesta época o povo de Israel experimentou uma das maiores e mais longas 

apostasias descritas na Bíblia. Oseias não leva em conta certos aspectos do 

relacionamento esposo-esposa, como o cotidiano, a funcionalidade ou até mesmo a 

fecundidade; ele se interessa pelo compromisso e lealdade. A boa e a má conduta na 

relação de amor entre Deus e o povo são expressos em atitudes de fidelidade ou de 

adultério. Oseias utilizou a sua vida privada e o aspecto mais íntimo dela para representar 

as atitudes que o povo estava tendo com Deus. A infidelidade do povo foi comparada à 

infidelidade de sua esposa. Nas religiões cananeias, os rituais de fecundidade, que 

poderiam incluir atos variados de prostituição sagrada, eram provavelmente praticados 

com alguma frequência, já que o povo estava imerso na idolatria oriunda dos povos 

vizinhos. Haviam locais de adoração a estes deuses onde que sacerdotisas se ofereciam 

como sendo uma representação da terra que deveria ser fertilizada. Em suma, podemos 
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notar que quando Oseias acusa o povo de infidelidade para com Deus em decorrência 

destes rituais e adorações a ídolos, esta acusação recebe um caráter bem literal.  

Quando lemos o texto de Oseias 2:4-25 podemos entender este conflito 

claramente, esse trecho está rico em metáforas para descrever a relação Deus-israel. 

Ramos (1992) exprime seu pensamento desta maneira:  

Aqui, a metáfora do esposo e da esposa toma a 
forma de um discurso de acusação conjugal contra 
as infidelidades da esposa, que é apresentado sob 
a forma de uma queixa dirigida aos filhos daquela 
esposa. Esta esposa é referenciada no texto como 
estando ausente da cena do discurso em que é 
visada. E essa ausência no aspeto literário 
constitui mais um sinal a sublinhar a situação de 
afastamento em que ela se encontra 
relativamente ao seu esposo (RAMOS, 1992, p. 
71). 

 

Oseias trouxe à tona essa metáfora de maneira mais significativa. Nesse texto 

podemos encontrar uma verdadeira pérola da literatura profética. Os valores aqui 

abordados eram tão relevantes para esse momento na história de Israel que outros 

profetas começam a utilizar-se da mesma metáfora. Em Is 1:21 a degradação geral de 

valores e de comportamentos da população de Jerusalém é apresentada como uma 

acusação de infidelidade por parte de uma cidade que antes era fiel. Nos versículos 26 e 

seguintes vem a concluir-se que a restauração da ordem desejada se expressa de novo 

com o regresso ao outro extremo da metáfora: Jerusalém será de novo chamada Cidade 

fiel. Esta fidelidade é explicitamente de tipo conjugal, pois no versículo 2 menciona a 

cidade infiel como tendo-se transformado numa meretriz.  

Outro profeta a se referir a essa metáfora exposta por Oseias, é Jeremias. O 

segundo capítulo de Jeremias constitui uma longa acusação de conteúdo matrimonial, 

que tem claras analogias com o que acontece em Os 2:4-25. Jeremias tenta descrever ali 

de forma muito mais explícita os acontecimentos e comportamentos que descrevem os 

eventos diversos da relação entre Deus-esposo e Israel-esposa. Agora é possível ver a 

História da Salvação como função principal atribuída a essa metáfora. Levando em conta 

a relação da metáfora esposo/esposa com a história da salvação no livro de Jeremias, 

Ramos (1992) se expressa da seguinte forma:  
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O mesmo se pode dizer do capítulo 3 de Jeremias, o 
qual constitui uma queixa contra a infidelidade 
conjugal do povo-esposa, numa revisão da história que 
engloba já os recentes e dramáticos acontecimentos 
da queda do Reino do Norte às mãos dos Assírios. 
Porém, Jeremias dilui mais o uso da metáfora esposo-
esposa, ao longo do seu texto. Segundo ele, o futuro 
será, em certos casos, desesperado, mas poderá ser, 
noutros casos, esperançoso (Jr 33:11). Tudo depende 
de nele haver ou não a possibilidade de se voltar a 
ouvir em Israel “a voz do esposo e a voz da esposa”. 
Depois de tudo aquilo que foi anteriormente dito, não 
nos podemos contentar com ver neste sinal de 
esperança ou desespero uma alusão simplesmente às 
manifestações de alegria que qualquer ocorrência de 
casamento provoca naturalmente, numa família ou 
numa comunidade. A voz do esposo e da esposa 
ecoam na história de Israel como o som da esperança e 
da felicidade aproximada e viável (RAMOS, 1992, p. 
72). 

 

Outro profeta que também usa essa metáfora para deixar claro que Deus exige 

fidelidade em sua aliança com o povo é Ezequiel. Nos capítulos 16 e 23 do livro de 

Ezequiel podemos ver que ele intenta fazer um julgamento ao deficiente amor que Israel 

ao longo da História concede a Deus. Além disso ele deixa claro que desde a juventude 

sua infidelidade foi persistente. O capitulo 16 de Ezequiel forma um quadro das falhas de 

Jerusalém ao longo da história. Segundo Ramos (1992), ele constitui de uma longa 

insistência nas vivências dramáticas da relação amorosa entre Deus e o seu povo. Em 

relação ao capítulo 23 de Ezequiel, Ramos (1992) faz uma relação muito interessante 

entre o povo de Judá e a Samaria levando em conta seu juízo e a destruição de Jerusalém: 

 

Nestes capítulos, Ezequiel insiste particularmente nos 
aspetos negativos desta história de amor. 
Evidentemente, o livro de Ezequiel está 
profundamente condicionado pela iminência ou pela 
proximidade do grande desastre que representou a 
destruição de Jerusalém. É mesmo interessante 
verificar que a figura de esposa consegue, de algum 
modo, ser subdividida em duas. A esposa 
representava, sem dúvida, como era habitual, a 
comunidade hebraica do Reino do Sul (Jerusalém), 
diretamente identificada com o povo histórico dos 
israelitas. Mas essa relação incluía também 
especificamente a experiência religiosa do reino do 
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Norte, que se integra também na relação 
matrimonial com Deus e constitui – se é que nos é 
permitido falar assim – uma espécie de esposa 
gêmea ou uma outra imagem da mesma identidade 
de esposa de Deus. Esta é a afirmação destacada no 
capítulo 23 de Ezequiel. Jerusalém e a Samaria são 
duas irmãs, as quais, ao longo da sua história, 
acabaram por se mostrar ambas igualmente infiéis ao 
compromisso matrimonial que tinham com Deus. Na 
verdade, neste desenvolvimento metafórico, rico em 
pormenores alegorizantes, o esposo em questão é 
evidentemente Deus. Isto quer dizer que Jerusalém e 
a Samaria se identificam com a mesma esposa 
metafórica, apesar do diferente percurso histórico 
que ambas seguiram concretamente e apesar dos 
sentimentos que mutuamente as separavam. A 
Samaria era um caso já historicamente acabado; 
Jerusalém era um caso em dificuldades, mas ainda 
em jogo (RAMOS, 1992, p. 73).  
 

Podemos ver que a mesma metáfora foi utilizada para representar o 

relacionamento dos dois reinos. Ezequiel consegue adaptar a metáfora para a realidade 

tanto do reino do Norte quanto ao reino do Sul. Através desta é possível ver que existe 

uma pluralidade na metáfora, esta pode ser usada para expandir seus significados. Ela 

não tem necessidade de se tornar monumento de um momento especifico da história. A 

família é tão presente e relevante na vida do ser humano que ela consegue produzir 

significados suficientes para representar boa parte da história da salvação. 

Esses profetas tinham um objetivo bem claro em mente: restaurar o casamento 

entre Deus e povo. Criar uma fidelidade é um dos primeiros passos para uma intimidade. 

Apenas depois de uma intimidade entre Deus e o povo que as nações vizinhas seriam 

atraídas para essa família. Podemos ver isto claramente quando Davi é rei de israel. A 

fidelidade era presente e a intimidade entre rei de Deus era grande. Os frutos do reinado 

de Davi foram desfrutados pelo seu filho que conseguiu atrair a atenção das nações 

vizinhas que deveriam se tornar os filhos e filhas deste relacionamento do povo e Deus. 

Em detrimento destes argumentos podemos afirmar que a família de Deus no AT coloca 

as bases para o formato da família ideal e esta deve se refletir no povo de Deus; sempre 

que isso não acontece a aliança está em risco e problemas teológicos surgem. Deus usa a 

metáfora da família para trazer sentido e avanço a sua aliança, tanto como usa a mesma 

metáfora para mantê-la. 
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1.5.3 A Família de Deus no NT 

No NT nos deparamos com os mesmos símbolos que Oseias apresentou. De 

maneira alguma foram esgotados. Eles reaparecem, mas possuem uma nova 

apresentação. Ramos (1992) descreve essa nova apresentação como sendo o reino de 

Deus que agora é exposto como uma festa de casamento, este traz um ambiente festivo e 

esperançoso, mas mesmo assim retoma a metáfora de Oseias para sublinhar a nova fase 

decisiva para a História da Salvação. Ramos (1992) também afirma que o fato que 

aparece como decisivo no NT é de se utilizar a metáfora nupcial para se exprimir as 

esperanças messiânicas. Nessa fase, o título de esposo passa a ser um título do Messias, 

que passa naturalmente a ser aplicado a Jesus. 

 Agora nessa fase do NT a metáfora ainda representa a família, mas no momento 

da formação da mesma. Os escritores não fazem tanta referência a metáfora esposo-

esposa e um relacionamento já existente, mas estão preocupados com o início de uma 

nova aliança, por essa razão o cenário do casamento se torna mais presente.  

De acordo com Zevini (1986), Jesus é o esposo, mas ele também desempenha a 

função de amigo do noivo. A função de amigo do noivo, de acordo com Zevini (1986), é 

feita por vários personagens do NT. João Batista é aquele que prepara a noiva para o 

esposo, é aquele que avisa da chegada do noivo para que todos se preparem. Paulo pode 

também desempenhar funções parecidas, preparando o encontro dos crentes com o 

cristo-esposo (2 Co 11:2). Zevini (1986) mostra que nesta subtil complexidade de 

relações, até o próprio cristo pode servir de mediador para esta caminhada ao encontro 

do esposo (Ef 5:27): preparar a Igreja ou os crentes para o casamento com Ele próprio. 

 Ramos (1992) mostra a transformação da mesma metáfora inicial de Oseias no 

NT:  

O futuro que se vai tornando presente e o futuro que 
está ainda por vir são interpretados na linha 
profética, bem assente sobre o antigo símbolo aqui 
analisado. A perspectiva de Jeremias é a que acaba 
por se enquadrar melhor com esta visão. A era da 
esperança como aquela em que se ouve a voz do 
esposo e da esposa é conhecida, por alturas do NT. 
Este eco do texto de Jeremias 33:11 encontra-se 
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nomeadamente na oração das setes bênçãos 
(RAMOS, 1992, p. 79).  

 A partir dessa análise podemos afirmar que a metáfora ainda contorna o 

casamento e as bodas, mas vários aspectos recebem novos maneiras de se apresentar. O 

momento do casamento parece ser mais significativo, a fidelidade ainda tem seu valor, 

mas está implicitamente presente. Nessa fase de começos, a cena das bodas parece estar 

contextualmente mais apropriado do que a de uma esposa infiel. 

 Os dois maiores utilizadores da metáfora da família para descrever inúmeras 

coisas no NT são João e Paulo respectivamente. Paulo aborda o sentido de maneira mais 

tradicional e foca com frequência essas metáforas à igreja. Em contraponto, João utiliza-

se dessa metáfora, mas ele o faz de maneira mais complexa. Ramos (1992) afirma que a 

utilização que João faz da metáfora ecoa bem autenticamente toda a riqueza da metáfora 

de Oseias. Isso podemos ver facilmente na festa das bodas em Caná. Arantes (2013) e 

outros acreditam que o evento em Caná não tem apenas a intenção de simplesmente 

descrever a boda de uns quaisquer noivos que tivessem merecido o raro privilégio da 

presença de Jesus como convidado de honra. Entretanto a intenção principal era que 

naquele expressivo quadro das bodas de Caná, representa-se as bodas do Messias 

(esposo) com toda a comunidade messiânica (discípulos). Tudo isso se declara em Jo 3:29, 

em que João Batista, se auto proclama na função cerimonial do “amigo do esposo”, 

também proclama pública e oficialmente que o Esposo é Jesus. 

 João apresenta em Apocalipse a metáfora esposo-esposa também com certa 

elaboração literária. A antiga metáfora recupera nesse livro muito do dinamismo histórico 

e mantém uma variedade temática. Ramos (1992) mostra também que existe uma tensa 

expetativa do futuro, a qual já conhecemos nos vários contextos do AT. Isso ele 

argumenta desta forma: “A Babilônia do Apocalipse, por exemplo – paradigma da cidade 

condenável pela sua conduta opressiva – tem também um futuro condenado e, segundo 

o critério de medição da quota de felicidade do futuro que já vimos em Jeremias (33,11), 

não se ouvirá mais ali ‘a voz do esposo e da esposa’ (Ap 18,23).” 

 Percebemos que agora a perspectiva dessa metáfora é voltada para o futuro. 

Agora ela é apresentada às comunidades cristãs como uma preparação para o futuro 

casamento entre o “Cordeiro” e a “esposa”. Ramos (1992) faz comparações interessantes 

entre a metáfora e a estrutura do livro de apocalipse. Em uma dessas comparações ele 
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mostra que também há acusações de resfriamento do amor contra a igreja de Éfeso. 

Contra a igreja de Laodiceia ele faz uma comparação entre o amado que bate na porta da 

esposa segundo texto de Cantares 2:8; 5:2-9. Mas a comparação que se mais destaca é 

quando ele compara toda a sequência dos capítulos a um esquema baseado no 

desenvolvimento da relação amorosa na metáfora. O livro é repartido em dois, o trecho 

de Ap. 1:4-3:22 estaria representando a fase do noivado entre Cristo e a igreja que está se 

preparando para o casamento. A segunda parte dessa comparação envolve os capítulos 

4:1-22:5 onde que a relação passa de um noivado às núpcias. Ramos (1992) conclui sua 

comparação com este pensamento: 

 Mantendo-se fiel ao espírito de perfeição e ideal 
próprios da história desta metáfora, o Apocalipse 
considera naturalmente que as núpcias perfeitas 
constituem uma realidade situada no futuro; 
quando lá se chega, é sinal de que se está a chegar 
à meta desejada. É aquilo a que a linguagem cristã 
primitiva chama o tempo final ou escatologia. O 
solene anúncio do final dos tempos, feito em Ap 
19,1-9, pode sintetizar-se do seguinte modo: 
estabelecido o Reino, isto é, cumprida a História da 
Salvação, chegaram as núpcias do cordeiro e a sua 
mulher teve a possibilidade e o merecimento de 
completar a sua preparação condigna (RAMOS, 
1992, p. 84). 

 
Nessas comparações também podemos fazer referência aos convidados das 

bodas. Eles não estão apenas presentes para complementar uma parte da festa e criar 

um convívio festivo, mas de estarem convidados para serem eles próprios a esposa, para 

constituírem uma parte integrante da comunidade-esposa. Estes convidados formam a 

esposa, a esposa é feita dessa comunidade. Essa imagem comunitária da esposa a 

representa no AT, o povo é a noiva, a esposa, esse é um aspecto que o livro de apocalipse 

não deixa de apresentar. Não o trata da mesma maneira, porque todo o NT vem 

mostrando que a situação real já mudou, o momento agora não é mais de repreensão, 

mas sim de festa, bodas de casamento. Aquela que descerá do céu como uma noiva 

adornada para o seu esposo é a nova Jerusalém (Ap 21:1-27). Os puros que nela 

habitarão são os que se purificaram para o casamento. Eles mesmos são a noiva-cidade. 

Todos esses habitantes foram felizes ao serem convidados, não apenas para assistirem, 

mas também para participarem das bodas. 
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Quando comparamos o uso da metáfora no novo e no velho testamento podemos 

perceber que é exatamente esta a diferença; o cenário das bodas traz um aspecto 

esperançoso para a relação esposo-esposa. Ramos (1992) além de tudo isto, afirma que o 

Apocalipse recupera algo do dinamismo histórico da metáfora nupcial do AT. Além de se 

afirmar que de fato o Messias e a Igreja são o esposo e a esposa, ali se insiste também, 

como já acontecia no AT, que o momento decisivo da relação esposo-esposa se encontra 

claramente no futuro. O AT dividia-se dramaticamente entre a fase da desilusão e a fase 

da esperança. Para ele, no NT é sem dúvida a segunda fase aquela que claramente 

prevalece.  

Nesta tão dinâmica metáfora que começa com Oseias, espalha-se através de 

séculos e abrange tantas faces do relacionamento Deus-povo, podemos afirmar que 

mesmo o NT repetindo várias perspectivas da mesma, ainda assim consegue enriquecer a 

metáfora. Temos ainda que enfatizar que essas comparações feitas no livro de apocalipse 

conseguem trazer ainda mais profundidade para a metáfora sem perder as perspectivas 

que esta trouxe anteriormente. 
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2 ANÁLISE HISTÓRICO-CULTURAL  

2.1 Autor, Data e Local de Composição. 
 

Durante séculos foi de opinião comum que o autor de Efésios foi Paulo. Isso não 

permaneceu assim; desde o século retrasado e no presente, eruditos são de diferente 

opinião. Felix Just (1999) estima que 80% dos eruditos não creditam a autoria de Efésios a 

Paulo. É estimado que “quatro das epistolas são consideradas como pseudoepígrafas” 

(AUNE, 2010, p.9). Isso ele afirma se referindo a Efésios e as cartas pastorais. No 

comentário de Eerdman, Dunn (2003) afirma que apenas Romanos, 1 e 2 Coríntios, 

Gálatas, Filipenses, 1 Tessalonicenses e Filemom são de Paulo e que não se pode assumir 

a autoria dele nos outros 6 livros. No mesmo comentário, Dunn (2003) afirma que é 

possível que partes do livro fossem de autoria Paulina. Por causa desses e outros 

argumentos como algumas expressões em Efésios 3:2-3, autores, como William Paley 

(1849), consideram que Paulo nunca esteve em Éfeso. Não iremos entrar em seus 

complexos argumentos. Os que compartilham esta opinião afirmam que Efésios não 

passa de uma paráfrase de Colossenses.  

Existe uma relação literária entre Colossenses e Efésios. Cerca de 40 passagens são 

variações ou expansões das passagens de Colossenses. Donald Guthrie consegue 

sumarizar essa disputa Efésios-Colossenses: 

Os defensores da autoria não paulina acham difícil 
conceber que uma mente poderia ter produzido duas 
obras que possuem um grau de tão notável 
semelhança no tema e fraseologia e continuar 
diferente em tantos outros aspectos, ao passo que os 
defensores da autoria paulina são igualmente 
enfáticos que duas mentes não poderiam ter 
produzido duas dessas obras com tanta 
interdependência misturado com sutil 
independência. (GUTHRIE, 1973, 574-575) 

  

E.J. Goodspeed (1956) e C.L. Mitton (1951) apresentam a ausência de saudações 

para membros que Paulo teria passado três anos em comunhão, além de afirmar que 

nenhum homem encarcerado teria condições de escrever uma carta tão animadora. 

Enquanto que Felix Just (1999) afirma que existe uma grande quantidade de 

eruditos que não reconheçam a autoria de Paulo em Efésios, pode-se dizer que existe 
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uma grande quantidade que também prefere olhar para as evidencias externas. A 

quantidade destes que confirmam a autoria de Paulo é esmagadora. Clemente Romano 

(c. 90 d.C.), Ignácio e Policarpo, assim como os pais do segundo século, todos afirmam a 

autoria de Paulo para Efésios. Não é possível achar nenhum pai da igreja dos primeiros 

séculos que não credita Efésios a Paulo. 

Se o livro de Efésios foi escrito por Paulo, este foi feito em um momento especial. 

Tudo indica que essa carta teria sido escrita no período em que Paulo se encontrava 

encarcerado pela primeira vez em Roma. Logo após fazer uso de seu status de cidadão 

romano, ele foi enviado a Roma onde provavelmente chegou na primavera de 61 d.C. Ali 

ficou preso por dois anos; portanto é provável que a epístola tenha sido escrita em torno 

do ano 62 d.C. Parece que Paulo usufruiu de algumas liberdades enquanto preso que o 

deu liberdade de escrever à vontade (cf. Ef. 6:20). 

Morris (1997) afirma que este parece ser o momento que o apóstolo aproveitou 

para escrever algumas cartas além de Efésios, como a de Colossenses, Filemom e 

Filipenses. Paulo teria usado Tíquico para entregar essas cartas para as igrejas da Ásia 

sendo que ele também era o companheiro de viajem de Onésimo, que por fim entregou a 

carta de Filemom. Obviamente, isto tudo faz sentido apenas se Paulo realmente foi o 

autor de Efésios. 

 

2.2 Propósitos e Destinatários 

Tenney (2013) traz um rápido contexto histórico de como seria a cidade de Éfeso na 

época que a igreja teve início. Éfeso era a cidade comercial mais importante da Ásia 

Menor. Localizada na desembocadura do rio Cayster, seu porto tinha que ser 

continuamente dragado para evitar o assoreamento. A necessidade de limpar fica 

aparente quando se percebe que, como resultado da interrupção da dragagem através 

dos séculos, o que foi o porto de Éfeso agora está a 11 km terra a dentro. Ainda que a 

cidade fosse o centro administrativo da província romana da Ásia, era conhecida 

principalmente por ser “Guardiã do Templo” da deusa Diana (Atos 19:35). Um templo 

anterior havia sido incendiado em 356 a.C., de acordo com a tradição, na mesma noite 

em que Alexandre, o Grande, nasceu. O templo dos dias de Paulo estava entre as sete 

maravilhas do mundo. Tinha 130m de comprimento por 66m de largura, 127 colunas que 
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suportavam a cobertura, cada uma com 18m de altura, e era feito com o mais puro 

mármore.  

Podemos ver a importância desta cidade no escopo da província romana da Ásia. 

Com um templo tão impressionante, seria difícil para Paulo e seus seguidores falarem 

mais alto do que os 130m de comprimento do gigantesco monumento. 

Através do relato Bíblico podemos ver a movimentação de Paulo e seus discípulos 

em relação a Efésios. No capítulo 18 e no começo do 19 de Atos podemos ler sobre a 

conversão de Apolo e de mais 12 homens em Éfeso. Paulo conheceu e estava fazendo 

tendas com Aquila e Priscila no início do capitulo 18. Após esse contato, ele deixa o casal 

e viaja até a Síria de barco. Neste ínterim, o casal encontra-se com Apolo. Apolo era 

homem instruído nas escrituras e pregava nas sinagogas com autoridade, falava de Jesus, 

mas ele sabia apenas do batismo de João. Aquila e Priscila o convidaram para sua casa e 

explicaram os eventos que haviam passado. Quando Paulo volta a Éfeso no início do 

capítulo 19, ele se encontra com esses 12 homens que apenas conheciam o batismo de 

João, nada sabiam sobre a vinda do Espírito Santo.  

Paulo explanou a eles os eventos ocorridos e impôs as mãos sobre eles e 

receberam o espirito santo e falaram em línguas e profetizaram (Atos 19:6-7). Em atos 

20:31 podemos ler que Paulo permaneceu em Éfeso durante três anos. O trabalho de 

Paulo foi muito frutífero ali, ensinou na sinagoga, na escola de Tirano e realizou milagres 

extraordinários. Por causa de seu frutífero trabalho Paulo criou tumulto em relação aos 

seguidores da deusa Diana. Depois disto, Paulo prosseguiu para a Macedônia e a Grécia. 

Na volta, passou perto de Éfeso. De Mileto, ele chamou os presbíteros da igreja de Éfeso 

e conversou com eles, avisando sobre o perigo de lobos vorazes entrarem no meio deles 

(Atos 20). 

Paulo continuou a sua viagem até Jerusalém, onde foi preso (Atos 21-23). Foi 

transferido para Cesareia, onde foi detido por dois anos ou mais (Atos 23-26) e, depois, 

foi levado a Roma (Atos 27-28). Lucas encerra a história do livro de Atos com Paulo ainda 

em Roma dois anos depois da chegada àquela cidade. Durante esses anos de prisão, ele 

escreveu o livro de Efésios (Ef. 3:1; 4:1; 6:20).  

Em Ef. 1:1 podemos ler que Paulo escreve essa carta para os santos de Éfeso que 

estão fiéis em Cristo Jesus. Para muitos, esta afirmação basta. De maneira bem resumida 

Paulo se refere aos santos em Éfeso.  Se pesquisarmos mais afundo iremos perceber que 
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encontrar os destinatários originais desse texto não é tão simples. Herrick (2004) mostra 

três argumentos que demonstram que os destinatários poderiam ser outros. Em primeiro 

lugar, alguns dos manuscritos mais antigos e importantes como o Sinaiticus (a), Vaticanus 

(B), p46 e 424c não contêm "em Éfeso". Segundo, a expressão “em Éfeso” muito 

provavelmente não existiu no original, essa noção ainda é confirmada quando 

percebemos que vários dos pais da igreja não os têm em suas cópias. Orígenes (ca.185-

254) e Basil (cerca de 330-79) disseram que estava faltando nos manuscritos mais antigos 

conhecidos por ele. Marcion (cerca de 140), o herege, se refere a Efésios como a carta 

enviada "para Laodiceia" o que provavelmente indica que ele também não tinha as 

palavras em sua cópia. O terceiro argumento já é conhecido, se a carta foi enviada 

exclusivamente para a igreja em Éfeso, é estranho que Paulo não ofereceu saudações a 

quaisquer as pessoas de lá, estranho, já que ele havia ministrado na cidade por mais de 

três anos (Atos 19: 1-20: 31; cf. 3: 2), sem dúvida, durante todo esse tempo, adquiriu 

muitos amigos. 

Quanto a este problema o Comentário Bíblico Adventista sugere 3 soluções (ver 

NICHOL, 1996, p. 991). A) A epístola realmente foi intencionada a igreja de Laodiceia. B) A 

epístola era originalmente uma carta circular às igrejas da Ásia. C) A epístola foi dirigia aos 

Efésios. Herrick (2003) afirma que em suma, a melhor solução para o problema é que a 

carta foi enviada para muitas igrejas paulinas (e outros) em toda a Ásia Menor com a 

"porta de entrada" ser Éfeso. Cada igreja estava livre para inserir seu próprio nome em Ef. 

1:1, mas a igreja principal responsável pela carta foi Éfeso. 

 

3 ANÁLISE LITERÁRIA 

3.1 A Estrutura do Livro e suas Formas Literárias 

Rudolf Schnackenburg (2001) afirma que não podemos deixar de notar o formato 

epistolar de Efésios. Toda a moldura do livro é composta por características epistolares. 

No início temos a saudação epistolar Ef. 1:1,2 e no final temos uma pequena mensagem 

aos destinatários Ef. 6:21, assim como as bênçãos Ef. 6:23. No conteúdo central do livro 

temos todo o teor do livro voltado aos destinatários e este está repleto de evocativa 

instrução e aconselhamento exortativo.  
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De acordo com Schnackenburg (2001) é possível ver uma interrupção no formato 

de carta, da maneira que Paulo geralmente costuma fazer, pois em Ef. 1:3-14 é feito um 

grande “discurso”. Apenas depois desse discurso, podemos ver o costumeiro 

“Prooemium” que seria um elogio aos destinatários em relação a sua fiel conduta. 

Diferentemente da carta aos Romanos, não vemos uma grande lista de saudações. Em 

Romanos 16 é feita uma extensa lista para membros de uma congregação que ainda não 

era conhecida, em Colossenses também podemos ver uma lista como essa ocupar o 

espaço de Col. 4:10-17.  

Para Schnackenburg (2001), na parte principal o padrão Paulino é facilmente 

observado conforme as cartas de Gálatas, Romanos e Colossenses. O padrão seria que 

depois das saudações e “Prooemium” entrar na secessão teológica (Ef. 2:11-3:21) e uma 

seção de exortação ou “paraclesis” (Ef. 4:1-6:20); isso tudo acontece, mas é notado que a 

exortação é feita quase que de forma maquinada. É facilmente perceptível que não 

existem exemplos particulares de assuntos congregacionais.  

Por causa desta característica, muitos eruditos, como Schlier (1987), têm sub-

categorizado Efésios para novas definições como “folheto teológico” ou “discurso 

teológico”. Com esta análise feita, vários tipos de definições ocorrem. Alguns afirmam 

que do capítulo 1 ao 3 se trata de um sermão, outros afirmam que era algo que poderia 

fazer parte da liturgia como uma leitura, ação de graças ou louvor. Uma grande discussão 

se revolve em relação a utilidade litúrgica do texto. Schnackenburg (2001) consegue 

resumir essa discussão mostrando que todas essas tentativas de discernir o pano de 

fundo litúrgico podem ser atribuídas ao fato de ser escrito em grande parte em um estilo 

elevado de um hino que inclui linguagem litúrgica (SCHNACKENBURG, 2001, p. 22).  

Com isso podemos concluir que Efésios é uma epístola especial. Ela possui um 

caráter mais multifacetado e o seu contexto é mais abrangente pois não é especifico. O 

fato de não possuir exortações especificas confirma o fato de que ela pode ter sido 

composta visando em mente que esta seria útil para várias igrejas. Sua estrutura única 

parece trazer assuntos que seriam úteis para diversas igrejas. 

Para entender melhor a estrutura do texto a partir da análise acima será 

apresentado este esboço encontrado no Comentário Bíblico Adventista (ver NICHOL, 1996, 

p. 993-994).  
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    I. SAUDAÇÃO INTRODUTÓRIA, 1: 1-2.  
    II. SEÇÃO DOUTRINAL, 1: 3 A 3: 21.  
 A. As bênçãos do crente, 1: 3-14.  
      1. Hino de louvor, 1: 3-10.  
      2. Selamento dos crentes para salvação, 1:11 - 14.  
    B. Oração em favor da igreja, 1: 15-23.  
     C. Judeus e gentis são um em Cristo, 2: 1-22.  
      1. Regeneração pelo poder de Deus, 2: 1-10.  
       2. Todos são um em Cristo, 2: 11-22.  
    D. A revelação do mistério, 3: 1-2 1.  
      1. Revelado aos apóstolos e profetas, 3: 1-6.  
     2. A sabedoria de Deus manifestada por meio da igreja, 3: 7-13.  
       3. Oração em favor dos crentes e doxologia, 3:14-21.  
    III. SEÇÃO PRÁTICA, 4: 1 A 6: 20.  
    A. Unidade por meio dos dons do Espírito, 4: 1-16.  
      1. Rogo em pró de uma vida unida, 4: 1-6.  
     2. Natureza e propósito dos dons, 4: 7-16.  
     B. A mudança de vida, 4: 17 a 5: 21.  
      1. Trevas espirituais em contraste com a vida espiritual, 4: 17-24.  
     2. A natureza da vida transformada, 4: 25-32.  
      3. Exortação à pureza de vida, 5: 1-14.  
      4. Insensatez e sabedoria, 5: 15-21.  
     C. Obrigações no seio da família, 5: 22 a 6: 9.  
      1. Entre esposos, 5: 22-23.  
      2. Entre pais e filhos, 6: 1-4.  
      3. Entre servos e amos, 6: 5-9.  
     D. A armadura do cristão, 6: 10-20.  
    IV CONCLUSÃO E SAUDAÇÕES, 6: 21-24.  

  

O esboço escolhido é interessante para a pesquisa, pois exprime bem a posição do 

verso escolhido para o estudo, além de ter como tema principal a unidade em Cristo. 

 

 

4  ANÁLISE LÉXICO-SINTÁTICA 

4.1 O Texto e sua Tradução 

Efésios 2:19 - αρα ουν ουκετι εστε ξενοι και παροικοι αλλα εστε συμπολιται των αγιων 
και οικειοι του θεου 
 
 
Grego Análise Tradução 

αρα Partícula disjuntiva Portanto, assim, por 
consequência,  
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ουν Conjunção Certamente, de fato, 
verdadeiramente 

ουκετι Advérbio negativo Ainda não, não mais 

εστε Verbo, segunda pessoa, plural, presente, indicativo Sois, pertences, és 

ξενοι Adjetivo, nominativo, masculino, plural hóspedes, estranhos, 
estrangeiros 

και Conjunção E, também, mesmo, até 

παροικοι Adjetivo, nominativo, masculino, plural Estrangeiros, forasteiros 

αλλα Conjunção mas, com exceção, no 
entanto 

εστε Verbo, segunda pessoa, plural, presente, indicativo Sois, pertences, és 

συμπολιται Substantivo, nominativo, masculino, plural Concidadãos, Compatriotas 

των Artigo definido, genitivo, masculino, plural dos 

αγιων Adjetivo, genitivo, masculino, plural Santos, sagrados, puros 

και Conjunção E, também, mesmo, até 

οικειοι Adjetivo, genitivo, masculino, plural Familiares, parentes, 
domésticos 

του Artigo definido, genitivo, masculino, singular Do, de 

θεου Substantivo, genitivo, masculino, singular Deus, Divindade 

 

 

Proposta tradução do texto: 

“Portanto não sois mais estrangeiros, ou forasteiros, mas sois concidadãos 
dos santos e da família de Deus. ” 

 

 

4.2 Análise Léxico-Sintática 

O verso é composto de apenas dois verbos e dois substantivos. Os dois verbos 

encontrados no texto na verdade são apenas um só, eles apenas se repetem. Eles não são 

especiais, são derivações do verbo ser (eimi). Não seria sensato trazer todas as 

referências bíblicas dos verbos encontrados nesse verso, simplesmente por serem 92 

referencias e pelo fato de terem uma tradução muito ampla e se adequam a vários 

contextos. 

Os substantivos usados são especiais. O substantivo συμπολιται (concidadãos), 

nessa conjugação, pode ser encontrado apenas no próprio verso analisado. Não existem 

outras referências que utilizam a palavra na mesma conjugação. As palavras que possuem 

a mesma raiz ajudam um pouco na tradução, mas não adicionam nada significativo para a 

compreensão do texto em si. O segundo substantivo pode bem ser um dos mais 
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conhecidos ao longo de toda Bíblia: θεου (forma genitiva de Deus). No total podemos 

encontrar esta palavra 697 vezes na Bíblia. As referências e os contextos são tão 

diferentes e variados que eles não nos ajudariam na análise do texto. 

Mas o que poderia nos ajudar a compreender melhor esse texto? Os adjetivos. 

Nesse verso podemos contar quatro adjetivos, a mesma quantidade dos verbos e 

substantivos adicionados. Uma das principais razões pela qual se faz tanto uso de adjetivo 

nesse verso, é, em minha opinião, o fato de que trata diretamente com metáforas. Para 

uma metáfora bem-feita, o uso de adjetivos é imprescindível. Paulo tenta nesse verso 

descrever algo abstrato e por essa razão faz uso de uma metáfora também única nas 

escrituras, família de Deus. O único problema para nossa análise é que adjetivos são 

feitos para serem usados no seu contexto. O adjetivo αγιων, por exemplo, possui 39 

ocorrências no texto do NT. Cada uma dessas referências descreve algo que é santo; 

algumas mencionam o mesmo objeto ou pessoa, mas em suma todas são situações 

diferentes. No livro de Apocalipse podemos encontrar treze vezes a palavra αγιων; cada 

uma dessas descreve cenários distintos. 

O adjetivo mais significativo nesse verso seria o οικειοι. Nessa conjugação que 

vemos no verso em destaque é a única vez usada no texto do NT. Paulo faz uso dessa 

palavra em formato adjetivo apenas três vezes no NT, contando com Ef. 2:19. Os 

adjetivos usados são os seguintes: o conhecido οικειοι, οἰκείων e οἰκείους. As outras duas 

referências podem ser encontradas em 1 Tim. 5:8, Gal. 6:10 respectivamente. Essas duas 

menções são bem distintas e conseguem trazer muita luz ao texto em questão. Em 1 Tim. 

5:8 podemos notar, com uma breve leitura do contexto, que οἰκείων descreve 

diretamente a família consanguínea. Neste caso, o verso de 1 Tim. 5:8, tem οἰκείων com 

o significado genérico de outras citações da raiz que geralmente se referem a casa física 

ou família direta e não se comportam como adjetivos. Se olharmos o verso de Gal. 6:10, 

este traz a palavra οἰκείους em um contexto diferente, pois não se refere a 

consanguíneos, mas sim a irmandade em Cristo. Com este texto podemos fazer paralelo 

ao texto em análise.  

Em suma, podemos concluir que o verso de Ef. 2:19 é bem especial e com poucos 

paralelos, não só por causa de sua estrutura léxico-sintática, mas por que apenas Paulo 

faz uso desse tipo de metáfora. Através da análise léxico-sintática podemos perceber que 
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o texto é altamente metafórico e que não faz muito uso de textos paralelos para se 

metaforizar. Um paralelo direto ó o texto de Gal. 6:10 

É possível afirmar que aqui a família de Deus se refere à comunidade dos santos. É 

evidente no trecho final do verso que uma faz referência à outra. A família de Deus faz 

parte da comunidade dos santos assim como a comunidade dos santos faz parte da 

família de Deus.     

 

5 ANÁLISE TEOLÓGICA 

Foi visto através da exegese que o texto de Ef. 2:19 traz uma metáfora bem 

elaborada para descrever um assunto crucial, de importância tal que era para ser 

circulada a todas as igrejas da Ásia menor. Para a análise teológica iremos ver a expressão 

dessa metáfora nos escritos de Paulo. O termo família de Deus pode ser único, mas a 

ideia de usar uma linguagem doméstica para representar o relacionamento Deus-

comunidade dos santos não é nada nova, como já visto na introdução. 

Será visto na análise teológica como Paulo aborda essa metáfora e de que 

maneiras ele a consegue expandir. 

 

5.1 A Família de Deus nos Escritos de Paulo 

Existe uma clara distinção do uso da metáfora da família nos escritos de Paulo 

em comparação aos escritos de João. Conseguimos notar que João reutiliza a metáfora 

de Oseias e que continuou sendo usada por mais duzentos anos pelos profetas Jeremias 

e Ezequiel. Percebemos também que João tendeu-se a focar o lado escatológico da 

metáfora, isso principalmente em Apocalipse. João queria enfatizar as bodas que 

estariam para acontecer e os momentos de eterno regozijo que viriam, ao invés de 

mencionar a infidelidade presente como fazem os profetas do AT. A figura da noiva 

sempre é tratada de forma coletiva e assim também fez João. Agora vemos Paulo 

empregar a conotação comunitária da família a um outro nível. Ao trabalhar com esse 

aspecto comunitário, podemos ver que ele não o faz em um grau escatológico. Ele 

parece estar mais preocupado com a compreensão que a comunidade tem de si mesma 

do que seu papel escatológico na história da salvação. 
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Ramos (1992) traz um interessante exemplo dessa abordagem de Paulo no texto 

de Ef 5:33-31. Nesse texto, podemos ver claramente como que Paulo utiliza-se da 

metáfora esposo-esposa para trazer reais conselhos diretamente aplicáveis para a relação 

humana entre o homem e a mulher. Aqui Paulo se preocupa com as famílias reais e faz-se 

valer da metáfora para ajudar estas a se tornarem mais semelhantes às famílias ideais. Na 

conclusão do seu artigo, Marco (1983) analisa o texto e encontra padrões subjacentes da 

metáfora neste trecho, pois muitos afirmam que este texto não teria relação com a 

metáfora em um cenário maior da história da salvação. Em sua conclusão, ele afirma que 

Paulo pareceria mesmo esquematizar as várias fases da relação conjugal: a oferta do 

amor (Ef 5:26), a purificação nupcial (Ef 5:26), a cerimônia nupcial (Ef 5:27) e os cuidados 

dispensados à esposa, na vida quotidiana (Ef 5:29-31).   

Paulo parece assumir a posição do amigo do noivo. Ele tenta preparar o encontro 

nupcial entre a mulher- igreja e esposo-Cristo. A sua atitude é de preparar a igreja em sua 

condição real para poder participar das bodas. Em Paulo, a metáfora aponta para a vida 

real e não só para um evento no futuro. Ramos (1992) afirma que se a revelação bíblica 

representa o evoluir das relações entre Deus e o homem, essa metáfora encontra-se 

então na posição de maior destaque dentro do pensamento do NT, pois se encontraria no 

ponto de junção entre a Cristologia e a Eclesiologia. Ao mostrar que Cristo é o cabeça da 

igreja podemos perceber que essa união é indivisível pois ela acontece entre o corpo de 

Cristo, a igreja, e a cabeça da igreja que é o próprio Cristo. Ramos (1992) leva isso mais 

além afirmando que esta união mística entre Cristo e igreja os torna um só corpo. 

Compreendendo este raciocínio, podemos afirmar que ao Paulo comparar a igreja como o 

Corpo de Cristo ele está levando a metáfora a uma nova abordagem, não 

necessariamente rompendo com conceitos anteriores. 

Podemos facilmente afirmar que a metáfora do corpo para descrever a igreja é 

uma das mais conhecidas, mas também podemos afirmar que esta é de longe a que Paulo 

usa com mais frequência. A frequência com qual ele usa a metáfora da família é 

grandemente acima do que qualquer outra metáfora que ele usa em todos os seus 

escritos. Esta informação é passada por alto e a atenção de estudos eclesiológicos se 

volta geralmente para a metáfora do corpo.  

Como já mencionado na introdução deste estudo, nenhuma vez é mencionada a 

definição do que seria a igreja. Esta foi feita através de várias metáforas, que abordam 
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diferentes ângulos do significado da palavra igreja. Estas se encontram salpicadas ao 

longo do NT. Paulo usa outras metáforas para descrever a igreja, como por exemplo, ele 

diz que a igreja é um exército. Ele diz que igreja é como uma noiva. A igreja é um Reino 

sacerdotal. Um Reino de sacerdotes. A igreja é uma nação santa. Assim como família de 

Deus, que aparece apenas uma única vez em Ef. 2:19. Viola (2006) tenta explicar a razão 

de termos estas variadas metáforas: “razão porque o NT nos dá incontáveis metáforas 

para a igreja é porque a igreja é muito inclusiva para explicá-la com uma única definição.” 

Frequentemente esquecemos que existe uma razão para possuirmos várias analogias a 

um tema, mas nossa tendência é de nos fecharmos em uma metáfora e escolhe-la para 

ser a metáfora para descrever a igreja. No pensamento que Viola (2006) conduz, 

podemos afirmar que, se nos fecharmos em apenas uma metáfora, seja o corpo, o 

exército ou a noiva, perderemos o que as outras metáforas da igreja representam para 

nós. O resultado é que nossa visão da igreja será limitada, na melhor das hipóteses, ou 

tendenciosa, na pior. 

Talvez alguém se pergunte se neste estudo estamos cometendo o mesmo erro 

descrito acima. Posso afirmar que não, pois este estudo tem a intenção de ressaltar a 

metáfora da família não por que ela é a metáfora, mas sim por que ela é a mais citada no 

texto e mesmo assim sendo, ela continua como a mais negligenciada. Viola (2006) faz 

uma crítica a provável razão de negligencia da metáfora: “Mas nos círculos evangélicos 

modernos raramente alguma vez se vai ao coração do que essa metáfora significa em 

termos de aplicação prática. Por ser muito assustadora para muitas pessoas quando 

começam a tocar o seu real significado”.  

Paulo parece se esforçar muito para trazer à igreja uma configuração mais 

familiar, em poucos textos já conseguimos identificar esta intenção. Aqui estão alguns 

textos de exemplo; observe a figuração da família:  

Em Gálatas 4:19: “Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até 

que Cristo seja formado em vós”.  

Em Gálatas 6:10 Paulo diz: “Então, enquanto temos tempo, façamos bem a 

todos, mas principalmente aos domésticos da fé”.  

Em 1 Coríntios 4:15, Paulo fala aos crentes em Corinto que: “ainda que tivésseis 

dez mil aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais; porque eu pelo 

evangelho vos gerei em Jesus Cristo”.  
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Em Romanos 8:28-29, Paulo resume o propósito divino dizendo que o alvo de 

Deus é de nos conformar a Cristo para que Jesus seja: “o primogênito entre 

muitos irmãos”. 

Em Efésios 2:19: “Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas 

concidadãos dos santos, e da família de Deus”.  

Em 1 Timóteo 5:1,2 Paulo diz a Timóteo que trate “aos anciãos como a pais; 

aos moços como a irmãos; as mulheres idosas, como a mães, às moças, 

como a irmãs”.  

Em 1 Timóteo 3:15, Paulo exorta para que os crentes saibam como “convém 

andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da 

verdade”.  

Em Hebreus 2:10-11 o escritor diz que a intenção de Deus é trazer “muitos 

filhos à glória” e que Cristo “não se envergonha de lhes chamar irmãos 

[igreja]”.  

Em todas as cartas de Paulo às igrejas, ele fala aos “irmãos”, um termo que inclui 

tanto irmãos como irmãs em Cristo. Ele usa esse termo familiar mais de 130 vezes em 

todas as suas epístolas. Esse trato familiar que foi incentivado não se limitava apenas a 

consideração ou ao relacionamento que foi criado, mas foi além, chegando ao ponto 

onde que a igreja/família cuidava financeiramente dos seus membros. Veja Tiago 2:15-16: 

“E, se o irmão ou a irmã estiverem nus, e tiverem falta de mantimento quotidiano, e 

algum de vós lhes disser: Ide em paz, aquentai-vos, e fartai-vos; e não lhes derdes as 

coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? ”.  No NT podemos ver que a igreja 

como uma família tomava conta de seus membros. Não somente espiritualmente, mas 

fisicamente e financeiramente de todas as formas em que uma família poderia tomar 

conta de seus membros. Esta recém-formada família decidiu-se assumir até a 

responsabilidade do bem-estar material de seus membros. De fato, se lermos a porção 

inicial do livro de Atos (Atos capítulos 2,4 e 6), descobriremos que a igreja carregou as 

cargas dos irmãos e irmãs mais fracos. Os membros mais abastados carregaram as cargas 

daqueles crentes carentes financeiramente. Eles tomavam conta uns dos outros. Eles 

dividiam seu dinheiro. Eles viam a si mesmos como sendo uma grande família, um grande 

lar, uma comunidade. Isto é o que Paulo diz aos cristãos Gálatas em Gálatas 6: “Levai as 

cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo”.  
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Penso que podemos ter uma imagem completa do que era a igreja que Paulo 

idealizou no momento da santa ceia. Branick (1989) descreve o evento da santa ceia 

como sendo uma festa da comunidade. Raramente comungavam todos os crentes juntos 

e sim cada qual sua localidade. Os crentes se reuniam na casa de algum irmão mais 

abastado e que possuía uma casa maior. Em Pompeia e em Corinto, uma casa 

consideravelmente grande podia manter em sua sala de jantar ou triclinium, em torno de 

20 pessoas (36 m2), adicionando com o atrium que era um pátio com uma pequena 

piscina ao meio, poderia chegar a ocupar 50 pessoas (55 m2), isso se estas não se 

importassem de entrar na rasa piscina e alguns moveis fossem tirados do lugar. 

Confortavelmente uma vila destas poderia acomodar em torno de 30 a 40 pessoas. Ali 

todos se juntavam para que a comunhão fosse um louvor a Deus. Aqueles que tinham 

condição de trazer comida assim faziam e aqueles que não possuíam essa condição 

traziam algum tipo de alimento espiritual, como uma canção, uma meditação ou prece. 

Essa comunidade não só se juntava para momentos de alegria. 

Stark (1997) afirma que a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, possuía uma 

rede tão grande de cuidado de um com o outro, que esta foi a terceira influência mais 

poderosa no império Romano. Stark (1997) também afirma que uma das principais razões 

para o sucesso do cristianismo era a prática cristã de cuidar dos doentes. Durante o 

período romano tardio houve uma série de pragas: a praga de Antonino (165-180 dC), a 

praga de Cipriano (251-270 dC), e a praga de Justiniano (541-542 dC). Estes períodos 

coincidiram com alguns dos mais prolíficos crescimentos do cristianismo. Stark (1997) 

chega a alegar que pelo fato das comunidades cristãs terem as melhores taxas de 

sobrevivência para estas pragas devia-se aos cuidados de saúde que emprestam uns aos 

outros. A ação cristã contra as pragas era tão marcante que no momento que se via 

alguém tendo contato com um doente, imediatamente assumia-se que esta pessoa era 

cristã.  

Também é interessante ressaltar que essa relação de carinho e afeto entre os 

irmãos não se concentrava apenas no seu cuidado e na sua generosidade, mas esse 

carinho também era expresso de maneira física. Paulo incentiva que este carinho 

fraternal fosse expresso com o osculo santo. Ele chega a mencionar cinco vezes no NT 

que o osculo santo deveria ser praticado. Este deveria ser feito de maneira espontânea e 

natural demonstrando uma afeição orgânica da extensão do lar. A partir de todas essas 
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características podemos afirmar que Paulo teve a intenção de não só fazer inteligível o 

plano da salvação através da metáfora da família, mas sim de fazer a comunidade viver 

essa metáfora a nível escatológico já aqui na terra. Em outras palavras poderíamos dizer 

que ele trouxe vida a metáfora. Por causa de Paulo, ela deixou de ser uma ideia e passou 

a existir ativamente em um mundo onde haviam apenas famílias reais longe de serem 

famílias ideais. Poderíamos até dizer que Paulo nos ensinou um pouco de como sermos 

uma família celestial aqui na terra. 

 

5.2 A metáfora de adoção em Paulo 

Paulo traz dentro da metáfora da família de Deus um aspecto único. A adoção à 

família de Deus através de Jesus. O processo ou ato de ser colocado ou “adotado como 

filho(s)”  é exclusivo para os escritos de apóstolo Paulo e ocorre cinco vezes em três de 

suas cartas (Rm 8:15, 23; 9:4; Gal 4:5; Ef 1: 5). Nenhum outro autor no NT emprega esta 

expressão (huiothesia). Além disso, estes termos não são encontrados no AT (incluindo o 

texto recebido da LXX). Burke (2006) (2006) em seu livro afirma que o termo huiothesia é 

também conspicuamente ausente do conjunto dos escritores gregos clássicos e de outra 

literatura judaica do período (por exemplo, Philo e Josephus). Burke (2006) (2006) mostra 

que esta expressão é tão exclusiva em Paulo que até mesmo em escritos extra bíblicos, 

antes e depois do seu tempo, quase não é encontrada.  

Quando nos voltamos para os escritos do apóstolo Paulo, a palavra "adoção" é 

sempre utilizada metaforicamente (nunca literalmente), e não tem igual ou paralela no 

NT. Burke (2006) opina que a Adoção graficamente e intimamente descreve o caráter 

familiar do cristianismo paulino, e é uma descrição básica de Paulo do que significa ser 

um cristão. Ele mostra que para se tornar um cristão é estritamente necessário ser 

adotado nesta família, de qual Deus é pai. Em resumo, para Paulo, a adoção à família de 

Deus é a metáfora chave do novo status que crentes receberam (ATKINS 1991, p. 201).  

Como se não fosse suficiente a abordagem comunitária que Paulo faz em seus 

escritos, ele ainda traz maior profundidade para a metáfora da família quando levamos 

em conta o quanto que ele fala em adoção. Podemos notar que até o presente momento 

todos os autores mencionados desde Oseias até Paulo de alguma forma entendem a 

metáfora da família de uma maneira comunitária. Visando sempre o relacionamento do 
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povo com Deus. Paulo não deixa de fazer o mesmo e ainda faz melhor, pois traz a 

metáfora à realidade, mas ainda consegue usar a linguagem familiar para trabalhar 

melhor o relacionamento pessoal com Deus. Paulo consegue usar a metáfora da adoção 

dentro da metáfora de família, para que esta consiga exprimir uma relação mais pessoal 

sem descartar a posição comunitária. Essa brilhante metáfora consegue preservar o 

aspecto comunitário mas realça a relação pessoal com Deus. Com isso podemos ver 

novamente que para entendermos o que os escritores bíblicos querem falar devemos 

levar em perspectiva todas as metáforas, pois elas trazem diferente luz para cada área 

analisada.  

Em Ef. 2:19 podemos encontrar o termo único “família de Deus”; este se encontra 

em direta relação com a ideia de adoção de Paulo. O apóstolo menciona esse termo 

querendo construir a noção de que quando adotados nessa família de Deus, todos somos 

irmãos. Para Burke (2006) existe confusão em relação a termos soteriológicos. Em sua 

visão, o termo de adoção que Paulo usa se enquadra diretamente na soteriologia. Para 

ele existe confusão entre os termos regeneração, fé, justificação, glorificação e 

santificação quando levados em relação à ideia de adoção de Paulo. Não entrando em 

detalhes de uma longa discussão, podemos ver que para ele a adoção seria um algo além 

de justificação. Para argumentar isto ele faz uso das palavras de Murray (1965): “não 

deixa de ser um ato diferente, distinto de e adicional a justificação. ” (MURRAY, 1965, p. 

*). Ainda usa as palavras de Girardeau (1867) para completar este pensamento: “As 

Escrituras fazem uma diferença entre (justificação e a adoção). Eles tratam a adoção 

como algo acima e além justificação. Justificação introduz o pecador para a sociedade dos 

justos, adoção introduz o pecador a família de Deus. ” Burke (2006) continua sua 

argumentação deixando claro que adoção e justificação não são a mesma coisa – a 

adoção enfatiza os aspectos relacionais do crente com Deus que não são presentes na 

justificação. Ser absolvido no julgamento final é uma coisa, agora poder chamar a Deus de 

“abba, pai” é algo diferente.  Murray (1965) ainda afirma de forma bem sucinta, que 

adoção é o ápice do privilégio e da graça redentora.  

Burke (2006) reafirma o senso social da metáfora. Para ele, o fato de que um 

crente é adotado também é sublimado que ele possui irmãos na fé. Deus pai assume 

funções de um “Pai Divino” e para Paulo é claro que esta comunidade que se fez filho 

através do Filho deve também aceitar a todos que aceitem o sacrifício de Cristo. Para ele 



43  

é muito importante manter esse ambiente social, pois faz parte da conversão. A 

conversão se dá em deixar a velha vida e começar uma nova, mas esta deve iniciar em um 

processo de ressocialização na comunidade familiar de crentes. Estes devem mostrar e 

ajudar na conversão. Para Burke (2006) isto se vê de forma clara no livro de Gálatas, ali é 

mostrado que não apenas o povo de Israel é filho de Deus, mas agora através de Jesus 

todos são candidatos para essa posição se assim aceitarem Seu sacrifício. O versículo em 

Gl 3:26 “Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus ”, assim como vários 

outros textos em gálatas deixam este ponto bem claro. 

Burke (2006) mostra que Paulo deixa claro que não há mais divisão racial, religiosa 

ou sociológica que existiu desde longa data entre judeus e gentios. Mas é precisamente 

essas barreiras sociais que foram removidas, e que a adopção, simbolizada em Gl 3: 26-28 

pelo batismo, é de mais alcance do que a normal judaica esperava - gentios também são 

incluídos. Paulo usa uma linguagem familiar em Gl 4: 1-7 para narrar a história de Israel 

sob a Lei e aqui ele se concentra na adopção. Burke (2006) descreve essa analogia da 

seguinte forma:  

Durante este período Israel era como um “herdeiro” 
(Klironomos, Gal. 4: 1 cf. 4: 7), mas ainda de menor (lit. 
nepios 'infantis'). Apesar do fato de que Israel era "senhor 
de toda a propriedade '(Gal. 4: 1) Israel era, na verdade 
não é diferente a um "escravo" (doulos, Gal. 4: 1) por ainda 
ser de menor. Até que o tempo de 'tutela estabelecido 
pelo pai' chegar o 'herdeiro' está sob 'tutores e curadores 
"(Gal. 4: 2). Durante esta época, Israel estava sob a 
supervisão de uma casa-orientador / tutor (paidagogos, 
Gal. 3: 24-25). Mas com o lançamento do clímax do Filho 
de Deus (. Gal 4: 5) o período de escravidão é trazido ao 
fim e, não apenas Israel, mas o Gentios também, são 
capazes de participar dos plenos direitos como filhos 
'(huiothesia lit., Gal. 4: 5). A perícope chega a um fim por 
Paulo repetido uso de termos familiares que servem o 
propósito de ressaltar para os Gálatas o que realmente 
aconteceu: você não é mais um escravo (doulos), mas um 
filho (huios), e já que você é um filho (huios), Deus também 
fez de ti um herdeiro (Klironomos, Gal. 4: 7) (MURRAY, 
2006, p. 28). 

  

Aqui podemos ver o termo grego de adoção (huiothesia). Essa é uma das cinco 

vezes que este aparece na Bíblia. Podemos concluir que quando considerados em 
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conjunto, o peso acumulado de todas estas metáforas familiares, estas tornam-se o meio 

pelo qual Paul desenvolve e comunica uma teologia cristã. Seu padrão de eclesiologia é 

baseado na família – na família ideal, radicalmente diferente que a família real. Na 

verdade, há todas as razões para acreditar que Paul, e estes primeiros cristãos, viram a 

sua adoção na ekklesia como a família de Deus, como uma alternativa ou em algum 

sentido uma substituição para as suas famílias reais, e que tal visão pode ser sustentada 

nesta carta Burke (2006). 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através deste estudo podemos concluir que o conceito de família de Deus pode 

se encontrar em Ef. 2:19, mas é simplesmente um termo de um conceito que 

“começou” a ser usado de maneira estruturada pelo profeta Oseias. O profeta usa a 

metáfora de uma maneira que era diretamente aplicada ao povo, por essa razão 

podemos dizer que a estrutura da metáfora começa com ele.  

Podemos também afirmar que todos os outros autores bíblicos que fazem uso 

dessa metáfora sempre acham uma maneira de complementar e enriquecer os 

significados que esta traz. Nenhum escritor bíblico desconstrói a metáfora para usá-la 

de maneira diferente ou contrária. Com isso podemos ver uma sequência e 

intertextualidade da metáfora.  

É interessante notar que todos autores que usam a metáfora, o fazem em uma 

direção. Os escritores do AT a usam na maioria das vezes para repreender o povo para 

guia-los de volta a aliança, sempre levando em consideração o relacionamento esposo-

esposa. Nos escritores do NT podemos ver uma variedade no uso da metáfora, 

especialmente em Paulo. Apenas com uma leve leitura é possível notar que cada 

aspecto abordado da metáfora tem uma profundidade gigantesca em significado. Se 

olharmos só para Paulo podemos ver que apenas a transformação da metáfora em 

realidade já é impressionante, além de conseguir usar a mesma para explicar conceitos 

de soteriologia e tantas outras áreas. 

Podemos sem dúvida afirmar que o fato de que a família é usada para 

metaforizar o relacionamento entre Deus e homem, a coloca em um grande nível de 

importância. Tanto a família sanguínea quanto a espiritual deveria receber este nível 
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de importância. Se a família consegue representar o relacionamento com Deus, logo se 

a família se encontra disfuncional provavelmente deveríamos nos perguntar se o 

relacionamento com Deus está disfuncional.  

Este estudo nos deve levar a reflexão e não apenas admirar a consistência 

bíblica. Os significados que foram trazidos através dessa metáfora e as maneiras que 

ela se desdobra, devem fazer como que nos perguntemos se nós hoje estamos 

conseguindo entender que a igreja além de ser corpo, coluna e etc, é família? O que 

nos vem à mente quando falamos em igreja? Que valores são importantes quando esta 

se reúne?  

Para Viola (2006), a melhor metáfora para descrever igreja na mente de muitos 

cristãos hoje é que a igreja é uma corporação. É um negócio corporativo. O pastor é o 

chefe executivo (CEO). O corpo clerical é a diretoria superior. Os processos de fabricação 

e as técnicas de comercialização são chamados de evangelismo. A congregação é a 

clientela. E há uma competição com a outra corporação da rua de baixo. Para muitos 

essa é uma triste realidade que está longe do que acabamos de ver nos escritos de 

Paulo. 

Já foi mencionado que frequentemente, quando apenas uma descrição de uma 

metáfora é levada em conta, esta sofre na captação da figura completa que deseja 

construir. Viola (2006) ainda afirma que o fato da metáfora do corpo ser supervalorizada 

acima da de família, acaba gerando dificuldades no seu crescimento e desenvolvimento. 

Se levarmos em conta o corpo humano, seu crescimento é sempre vertical, pois é um 

corpo se desenvolvendo. Quando este termina seu crescimento vertical, o único 

crescimento ainda disponível é o horizontal. O corpo se torna obeso. Não é assim com 

uma família. Uma família se reproduz, ela cresce pela multiplicação. Assim a divisão para 

uma família nesse sentido é boa. Os filhos nascem, a família se torna maior, eles vão 

embora e têm mais filhos que vão embora e têm mais filhos. Ela cresce através da 

multiplicação. Em um corpo, a divisão é chamada de amputação e desmembramento! 

Você corta fora uma parte de seu corpo, e ela morre. Assim este é um exemplo que 

ilustra porque é importante para nós olharmos para as diferentes metáforas da igreja. 

Cada metáfora nos mostra diferentes aspectos que poderíamos deixar de ver se nos 

trancássemos em apenas uma metáfora. 
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Se levarmos em conta a análise da sociedade atual de Zygmunt Bauman (2001), 

suas definições da atual modernidade líquida, poderemos ver que ter a igreja como 

família nunca esteve tão necessário. Na modernidade líquida, os indivíduos fogem de 

corporações. O índice de individualidade não só nas relações, mas também no trabalho, 

aumentou muito. Acabou o tempo onde que se batia cartão e todos estavam debaixo do 

guarda-chuva de uma forte empresa. Mas por que isso é relevante à definição de igreja? 

Por que todos estão fugindo de corporações! Se a igreja continuar sendo vista como tal 

está em sérios problemas. O único que gosta de uma abarrotada de membros é o 

pastor. 

A definição de modernidade líquida (ou pós-modernidade) não traz apenas 

complicações, mas traz também gigantescas oportunidades! Essa liquidez também pode 

ser vista nas relações humanas e afetivas, estas não são mais fixas, se tornaram voláteis. 

Por essa razão conseguimos encontrar um número grande e ainda crescente de jovens 

que desde a infância têm seus pais separados. Frequentemente nesta situação, uma das 

duas figuras paternas diminui. Em suma, o conceito de família se desmancha e muitos 

nunca saberão o que uma família funcional é. A gigantesca oportunidade se define na 

igreja se tornar essa família. A igreja pode não fazer parte destas estatísticas e se tornar 

pais espirituais para jovens que nem sabem mais o que uma família. A tarefa de entender 

a metáfora da família para a igreja não é apenas um exercício teológico, é entender como 

ser família na igreja. Onde se encontra a diferença entre paternidade sanguínea e 

espiritual? Como demonstrar carinho e afeto em uma sociedade que qualquer ato neste 

campo se torna um ato sensual? Como posso gastar mais tempo conhecendo o meu 

irmão se trabalho o dia inteiro? Entender a igreja como família deve responder esse tipo 

de pergunta de maneira prática, demonstrando uma igreja que age como família para 

seus membros. 
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