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Introdução



A carta aos Efésios 
revela desejos, vontades 

e planos de Deus que 
beneficiam 

profundamente a 
humanidade.



Ele é tão rico em graça 
que comprou nossa 

liberdade com o 
sangue de seu Filho e 

perdoou nossos 
pecados.

Ef 1.7



Ainda que eu seja o menos 
digno de todo o povo santo, 

recebi, pela graça, o 
privilégio de falar aos 

gentios sobre os tesouros 
infindáveis que estão 

disponíveis a eles em Cristo
Ef 3.8



Peço que, da riqueza 
de sua glória, ele os 
fortaleça com poder 
interior por meio de 

seu Espírito.
Ef 3.16



Apresento as razões 
porque você deve 
estudar Efésios e 

passar a ter grande 
benefício pessoal.



Eu, Paulo, apóstolo de 
Cristo Jesus pela vontade 

de Deus, escrevo esta 
carta ao povo santo em 

Éfeso, seguidores fiéis de 
Cristo Jesus.

Ef 1.1



Que Deus, nosso 
Pai, e o Senhor 

Jesus Cristo lhes 
deem graça e paz. 

Ef 1.2



1ª Razão: 
O remetente da carta



Eu, Paulo, apóstolo de 
Cristo Jesus pela vontade 

de Deus, escrevo esta 
carta ao povo santo em 

Éfeso, seguidores fiéis de 
Cristo Jesus.

Ef 1.1



Paulo



Sou judeu, nascido em Tarso 
da Cilícia, mas criado nesta 

cidade. Fui instruído 
rigorosamente por Gamaliel na 

lei de nossos antepassados, 
sendo tão zeloso por Deus 

quanto qualquer de vocês hoje.
At 22.3



Persegui os seguidores 
deste Caminho até a 

morte, prendendo tanto 
homens como 

mulheres e lançando-os 
na prisão,

At 22.4



como o podem testemunhar o 
sumo sacerdote e todo o 

Conselho, de quem cheguei a 
obter cartas para seus irmãos 
em Damasco e fui até lá, a fim 

de trazer essas pessoas a 
Jerusalém como prisioneiras, 

para serem punidas.
At 22.5



Apóstolo de Cristo



Vontade de Deus



Se anuncio o evangelho, 
não tenho de que me 

gloriar, pois sobre mim 
pesa essa obrigação; 

porque ai de mim se não 
pregar o evangelho!

1Co 9.16



A primeira razão porque 
devemos nos debruçar 
sobre Efésios é que ela 

é uma mensagem 
oficial de Deus para 

nós.



2ª Razão: 
Os destinatários da carta



Eu, Paulo, apóstolo de 
Cristo Jesus pela 

vontade de Deus, escrevo 
esta carta ao povo santo 

em Éfeso, seguidores 
fiéis de Cristo Jesus.

Ef 1.1



Paulo, apóstolo de 
Cristo Jesus pela 

vontade de Deus, aos 
santos e fiéis em Cristo 

Jesus que estão em 
Éfeso:

Ef 1.1



Santos



Fiéis



em Cristo Jesus



‘em Éfeso’



A segunda razão 
porque devemos nos 

debruçar sobre Efésios 
é que ela é uma 

mensagem para você!



3ª Razão: 
O que você tem a ganhar



Graça e paz 



Que Deus, nosso 
Pai, e o Senhor 

Jesus Cristo lhes 
deem graça e paz.

Ef 1.2



Deus e Senhor  



peço que Deus, o Pai 
glorioso de nosso Senhor 

Jesus Cristo, lhes dê 
sabedoria espiritual e 

entendimento para que 
cresçam no conhecimento 

dele.
Ef 1.17



Oro para que seu coração 
seja iluminado, a fim de que 
compreendam a esperança 
concedida àqueles que ele 
chamou e a rica e gloriosa 
herança que ele deu a seu 

povo santo.
Ef 1.18



Também oro para que 
entendam a grandeza 

insuperável do poder de 
Deus para conosco, os que 
cremos. É o mesmo poder 

grandioso
Ef 1.19



Também peço que, como 
convém a todo o povo 
santo, vocês possam 

compreender a largura, o 
comprimento, a altura e a 
profundidade do amor de 

Cristo.
Ef 3.18



A terceira razão porque 
devemos nos debruçar 
sobre Efésios é que ela 
revela a intensidade do 
amor e graça de Deus 

conosco.



Conclusão



As coisas encobertas 
pertencem ao SENHOR, nosso 
Deus, porém as reveladas nos 
pertencem, a nós e a nossos 
filhos, para sempre, para que 
cumpramos todas as palavras 

desta lei.
Dt 29.29



Os céus proclamam 
a glória de Deus, e o 
firmamento anuncia 
as obras das suas 

mãos.
Sl 19.1



Pois quem conheceu 
a mente do Senhor, 

que o possa instruir? 
Nós, porém, temos a 

mente de Cristo.
1Co 2.16



• Já comece dando graças e louvando a 
Deus pelo que tem entendido

• Comece a ler esta carta
• Memorize a carta
• Ore para que Deus de a você e a todos 

nós a compreensão e aplicação de 
Suas palavras e Efésios.

• Ore por mim na tarefa de lhes 
apresentar essa carta.



Eu vi um novo mundo... Tudo era 
novo...Eu tive uma nova 

cosmovisão, novas experiências, 
novas atitudes com outras 

pessoas. Eu amei a Deus... Jesus 
Cristo tornou-se o centro de 
tudo. Eu fora despertado; eu 

estava realmente vivo
John Mackay












