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Introdução



Por essa razão, eu, 
Paulo, prisioneiro de 

Cristo Jesus por 
amor de vocês, 

gentios
Ef 3.1



Certamente vocês 
ouviram falar da 
responsabilidade 

imposta a mim em favor 
de vocês pela graça de 

Deus, 
Ef 3.2



As perspectivas da vida 
que Paulo demonstra nesta 
carta devem nos inspirar a 

moldarmos nossas vidas da 
mesma forma para que 

alcancemos o melhor de 
nossos dias.



São os olhos a 
lâmpada do corpo. Se 
os teus olhos forem 

bons, todo o teu corpo 
será luminoso;

Mt 6.22



1ª Perspectiva Inspiradora: 
Acerca da obra de Deus 



Por essa razão, eu, 
Paulo, prisioneiro de 

Cristo Jesus por 
amor de vocês, 

gentios
Ef 3.1



e entoavam novo cântico, 
dizendo: Digno és de tomar o 
livro e de abrir-lhe os selos, 
porque foste morto e com o 
teu sangue compraste para 
Deus os que procedem de 
toda tribo, língua, povo e 

nação
Ap 5.9



e para o nosso Deus 
os constituíste reino 

e sacerdotes; e 
reinarão sobre a 

terra.
Ap 5.10



2ª Perspectiva Inspiradora: 
Acerca da soberania de Deus 



Por essa razão, eu, 
Paulo, prisioneiro de 

Cristo Jesus por 
amor de vocês, 

gentios
Ef 3.1



Mas o Senhor disse a 
Ananias: Vá! Este homem é 
meu instrumento escolhido 

para levar o meu nome 
perante os gentios e seus 
reis, e perante o povo de 

Israel.
At 9.15



Então o Senhor 
me disse: Vá, eu o 

enviarei para 
longe, aos 
gentios.

At 22.21



Quando já estavam por 
findar os sete dias, os 
judeus vindos da Ásia, 
tendo visto Paulo no 

templo, alvoroçaram todo 
o povo e o agarraram,

At 21.27



gritando: Israelitas, socorro! 
Este é o homem que por toda 
parte ensina todos a serem 
contra o povo, contra a lei e 

contra este lugar; ainda mais, 
introduziu até gregos no 
templo e profanou este 

recinto sagrado.
At 21.28



Pois, antes, tinham visto 
Trófimo, o efésio, em 

sua companhia na 
cidade e julgavam que 
Paulo o introduzira no 

templo.
At 21.29



Paulo, prisioneiro de 
Cristo Jesus, e o irmão 

Timóteo, ao amado 
Filemom, também 

nosso colaborador,
Fm 1.1



Portanto, não se envergonhe 
de testemunhar do Senhor, 

nem de mim, que sou 
prisioneiro dele, mas suporte 
comigo os sofrimentos pelo 
evangelho, segundo o poder 

de Deus,
2Tm 1.8



pelo qual sou 
embaixador em 

cadeias, para que, em 
Cristo, eu seja ousado 

para falar, como me 
cumpre fazê-lo.

Ef 6.20



3ª Perspectiva Inspiradora: 
Acerca do propósito de Deus



Tomando por certo, a 
propósito, que vocês 

sabem que Deus me deu 
essa responsabilidade

especial de estender sua 
graça a vocês.

Ef 3.2



Os que haviam sido 
dispersos 

pregavam a palavra 
por onde quer que 

fossem.
At 8.4



Pois o amor de Cristo 
nos constrange, 

julgando nós isto: um 
morreu por todos; 

logo, todos morreram. 
2Co 5.14



E ele morreu por todos, 
para que os que vivem 
não vivam mais para si 

mesmos, mas para 
aquele que por eles 

morreu e ressuscitou.
2Co 5.15



Conclusão: 
As perspectivas inspiradoras


