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Introdução



11 Portanto, lembrem-se 
de que anteriormente 

vocês eram...12 naquela 
época vocês estavam... 

13...antes estavam...
Ef 2



A consciência das 
piores condições 

pelas quais passou 
destaca a grandeza da 

graça de Deus.



Ouvi-me vós, os que 
procurais a justiça, os que 
buscais o SENHOR; olhai 

para a rocha de que fostes 
cortados e para a caverna 

do poço de que fostes 
cavados.

Is 51.1



Paulo exorta-nos e 
lembrarmos do 

passado considerando 
destacar a grandeza 
da graça de Deus. 



1ª Lembrança: 
Gentios de nascimento



Portanto, lembrem-se de que 
anteriormente vocês eram 
gentios por nascimento e 

chamados incircuncisão pelos 
que se chamam circuncisão, 

feita no corpo por mãos 
humanas, e que

Ef 2.11



2ª Lembrança: 
Chamados incircuncisos



Portanto, lembrem-se de que 
anteriormente vocês eram 
gentios por nascimento e 

chamados incircuncisão pelos 
que se chamam circuncisão, 

feita no corpo por mãos 
humanas, e que

Ef 2.11



3ª Lembrança: 
Sem Cristo



11 ...e que 12 naquela época 
vocês estavam sem Cristo, 

separados da comunidade de 
Israel, sendo estrangeiros 

quanto às alianças da 
promessa, sem esperança e 

sem Deus no mundo.
Ef 2



O cetro não se apartará de 
Judá, nem o bastão de 

comando de seus 
descendentes, até que 

venha aquele a quem ele 
pertence, e a ele as nações 

obedecerão.
Gn 49.10



O Senhor, o seu Deus, 
levantará do meio de 
seus próprios irmãos 
um profeta como eu; 

ouçam-no.
Dt 18.15



Nenhum inimigo 
o sujeitará a 

tributos; nenhum 
injusto o 
oprimirá. 

Sl 89.22



Esmagarei diante 
dele os seus 
adversários e 

destruirei os seus 
inimigos.

Sl 89.23



A minha fidelidade e o 
meu amor o 

acompanharão, e pelo 
meu nome aumentará 

o seu poder.
Sl 89.24



A sua mão 
dominará até o 

mar, e a sua mão 
direita, até os 

rios. Sl 89.25



4ª Lembrança: Separados da 
comunidade de Israel



naquela época vocês estavam 
sem Cristo, separados da 

comunidade de Israel, sendo 
estrangeiros quanto às 

alianças da promessa, sem 
esperança e sem Deus no 

mundo.
Ef 2.12



5ª Lembrança: Estranhos às 
alianças das promessas



naquela época vocês estavam 
sem Cristo, separados da 

comunidade de Israel, sendo 
estrangeiros quanto às 

alianças da promessa, sem 
esperança e sem Deus no 

mundo.
Ef 2.12



Ora, disse o SENHOR a 
Abrão: Sai da tua terra, 
da tua parentela e da 
casa de teu pai e vai 
para a terra que te 

mostrarei; 
Gn 12.1



de ti farei uma grande 
nação, e te 

abençoarei, e te 
engrandecerei o nome. 

Sê tu uma bênção!  
Gn 12.2



Abençoarei os que te 
abençoarem e 

amaldiçoarei os que te 
amaldiçoarem; em ti 

serão benditas todas as 
famílias da terra.   

Gn 12.3



Estão chegando os dias, 
declara o Senhor, quando 

farei uma nova aliança 
com a comunidade de 

Israel e com a 
comunidade de Judá.   

Jr 31.31



Não será como a aliança que 
fiz com os seus antepassados 

quando os tomei pela mão 
para tirá-los do Egito; porque 
quebraram a minha aliança, 
apesar de eu ser o Senhor 

deles, diz o Senhor.
Jr 31.32



Esta é a aliança que farei com 
a comunidade de Israel depois 

daqueles dias, declara o 
Senhor: Porei a minha lei no 
íntimo deles e a escreverei 
nos seus corações. Serei o 
Deus deles, e eles serão o 

meu povo.
Jr 31.33



Ninguém mais ensinará ao seu 
próximo nem ao seu irmão, 

dizendo: Conheça ao Senhor, 
porque todos eles me conhecerão, 
desde o menor até o maior, diz o 
Senhor. Porque eu lhes perdoarei 

a maldade e não me lembrarei 
mais dos seus pecados.

Jr 31.34



6ª Lembrança: 
Sem esperança



naquela época vocês estavam 
sem Cristo, separados da 

comunidade de Israel, sendo 
estrangeiros quanto às 

alianças da promessa, sem 
esperança e sem Deus no 

mundo.
Ef 2.12



7ª Lembrança: 
Atheos



naquela época vocês estavam 
sem Cristo, separados da 

comunidade de Israel, sendo 
estrangeiros quanto às 

alianças da promessa, sem 
esperança e sem Deus no 

mundo.
Ef 2.12



8ª Lembrança: 
Estavam longe



Mas agora, em Cristo 
Jesus, vocês, que 

antes estavam longe, 
foram aproximados 

mediante o sangue de 
Cristo. 

Ef 2.13



Ele exalta o poder do 
seu povo, o louvor de 
todos os seus santos, 

dos filhos de Israel, 
povo que lhe é 

chegado. Aleluia!  
Sl 148.14



Conclusão: 
Não se esqueçam que agora...



Mas agora, em Cristo 
Jesus, vocês, que 

antes estavam longe, 
foram aproximados 

mediante o sangue de 
Cristo.  

Ef 2.13



Foram aproximados



Mas agora, em Cristo 
Jesus, vocês, que 

antes estavam longe, 
foram aproximados 

mediante o sangue de 
Cristo. 

Ef 2.13



Pelo sangue de Cristo



Mas agora, em Cristo 
Jesus, vocês, que 

antes estavam longe, 
foram aproximados 

mediante o sangue de 
Cristo. 

Ef 2.13



e reconciliar com 
Deus os dois em um 
corpo, por meio da 
cruz, pela qual ele 

destruiu a inimizade. 
Ef 2.16


