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Introdução



Os fatos relatados nas 
Escrituras demonstram 

como Deus pode agir e o 
fez em determinada 

época e circunstância 
conforme Seu propósito.



Precisamos atentar para 
certos fatos do propósito e 
revelação de Deus para que 

possamos admirar e nos 
alinhar com o que Deus tem 

para nós.



1º Fato: A realidade da 
existência de um mistério  



Que mistério!



Certamente vocês 
ouviram falar da 
responsabilidade 
imposta a mim em 

favor de vocês pela 
graça de Deus, 

Ef 3.2



isto é, o mistério que 
me foi dado a conhecer 
por revelação, como já 

lhes escrevi 
brevemente.

Ef 3.3



Ao lerem isso vocês 
poderão entender a 
minha compreensão 

do mistério de 
Cristo.

Ef 3.4



Esse mistério não foi dado 
a conhecer aos homens 
doutras gerações, mas 
agora foi revelado pelo 

Espírito aos santos 
apóstolos e profetas de 

Deus,
Ef 3.5



a saber, que mediante o 
evangelho os gentios são 
co-herdeiros com Israel, 

membros do mesmo corpo, 
e co-participantes da 

promessa em Cristo Jesus. 
Ef 3.6



e esclarecer a todos a 
administração deste 

mistério que, durante as 
épocas passadas, foi 

mantido oculto em Deus, 
que criou todas as coisas.  

Ef 3.9



Esse mistério não foi dado 
a conhecer aos homens 
doutras gerações, mas 
agora foi revelado pelo 

Espírito aos santos 
apóstolos e profetas de 

Deus,
Ef 3.5



e esclarecer a todos a 
administração deste 

mistério que, durante as 
épocas passadas, foi 

mantido oculto em Deus, 
que criou todas as coisas.  

Ef 3.9



Qual mistério?



Então o Senhor disse a 
Abrão: Saia da sua terra, 

do meio dos seus 
parentes e da casa de 

seu pai, e vá para a terra 
que eu lhe mostrarei. 

Gn 12.1



Farei de você um 
grande povo, e o 

abençoarei. Tornarei 
famoso o seu nome, e 
você será uma bênção.

Gn 12.2



Abençoarei os que o 
abençoarem, e amaldiçoarei 
os que o amaldiçoarem; e 
por meio de você todos os 

povos da terra serão 
abençoados.

Gn 12.3



Abraão, pai de 
vocês, regozijou-se 
porque veria o meu 

dia; ele o viu e 
alegrou-se.

Jo 8.56



a saber, que mediante o 
evangelho os gentios são 
co-herdeiros com Israel, 

membros do mesmo corpo, 
e co-participantes da 

promessa em Cristo Jesus.
Ef 3.6



a saber, que mediante o 
evangelho os gentios são 
co-herdeiros com Israel, 

membros do mesmo corpo, 
e co-participantes da

promessa em Cristo Jesus.
Ef 3.6



2º Fato: 
A comunicação do mistério



A Revelação do mistério 



isto é, o mistério que 
me foi dado a conhecer 
por revelação, como já 

lhes escrevi 
brevemente.

Ef 3.3



Esse mistério não foi dado a 
conhecer aos homens 
doutras gerações, mas 
agora foi revelado pelo 

Espírito aos santos 
apóstolos e profetas de 

Deus,
Ef 3.5



Ao lerem isso vocês 
poderão entender a 
minha compreensão

do mistério de 
Cristo.

Ef 3.4



A comunicação do mistério



Deste me tornei 
ministro pelo dom da 
graça de Deus, a mim 

concedida pela 
operação de seu poder.

Ef 3.7



Deste me tornei 
ministro pelo dom da 
graça de Deus, a mim 

concedida pela 
operação de seu poder. 

Ef 3.7



Embora eu seja o menor dos 
menores dentre todos os 
santos, foi-me concedida 

esta graça de anunciar aos 
gentios as insondáveis 

riquezas de Cristo
Ef 3.8



a mim que anteriormente fui 
blasfemo, perseguidor e 
insolente; mas alcancei 

misericórdia, porque o fiz 
por ignorância e na minha 

incredulidade; 
1Tm 1.13



Esta afirmação é fiel e 
digna de toda aceitação: 

Cristo Jesus veio ao 
mundo para salvar os 

pecadores, dos quais eu 
sou o pior.

1Tm 1.15



Embora eu seja o menor 
dos menores dentre todos 

os santos, foi-me 
concedida esta graça de 
anunciar aos gentios as 
insondáveis riquezas de 

Cristo
Ef 3.8



e esclarecer a todos a 
administração deste 

mistério que, durante as 
épocas passadas, foi 

mantido oculto em Deus, 
que criou todas as coisas.

Ef 3.9



Conclusão: 
Quanto a nós...



Embora eu seja o menor 
dos menores dentre todos 

os santos, foi-me 
concedida esta graça de 
anunciar aos gentios as 
insondáveis riquezas de 

Cristo
Ef 3.8



Que privilégio!



Que responsabilidade!



e esclarecer a todos a 
administração deste 

mistério que, durante as 
épocas passadas, foi 

mantido oculto em Deus, 
que criou todas as coisas.

Ef 3.9


