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Introdução



Rogo-vos, pois, eu, o 
prisioneiro no Senhor, 
que andeis de modo 
digno da vocação a 

que fostes chamados,
Ef 4.1



Ser parte de Sua família 
e Reino de Deus implica 
em estilo de vida digno e 

comprometido com a 
integridade da Igreja de 

Cristo.



Existem dois 
cuidados que 

devemos tomar 
com a Igreja de 

Cristo.



Como prisioneiro no 
Senhor, rogo-lhes que 

vivam de maneira 
digna da vocação que 

receberam.
Ef 4.1



1º Cuidado: 
Suporte um ao outro   



com toda a humildade 
e mansidão, com 
longanimidade, 

suportando-vos uns 
aos outros em amor, 

Ef 4.2



Suportando



Humildade



com toda a humildade 
e mansidão, com 
longanimidade, 

suportando-vos uns 
aos outros em amor,

Ef 4.2



Nada façais por 
partidarismo ou vanglória, 

mas por humildade, 
considerando cada um os 

outros superiores a si 
mesmo.

Fp 2.3



Não tenha cada um em 
vista o que é 

propriamente seu, 
senão também cada 

qual o que é dos 
outros.

Fp 2.4



Mansidão



com toda a humildade 
e mansidão, com 
longanimidade, 

suportando-vos uns 
aos outros em amor, 

Ef 4.2



Tomem sobre vocês o meu 
jugo e aprendam de mim, 
pois sou manso e humilde 

de coração, e vocês 
encontrarão descanso para 

as suas almas.
Mt 11.29



Longanimidade



com toda a humildade 
e mansidão, com 
longanimidade, 

suportando-vos uns 
aos outros em amor,

Ef 4.2



2º Cuidado: Esforcem-se para 
preservar a paz



esforçando-vos 
diligentemente por 

preservar a unidade 
do Espírito no 
vínculo da paz;

Ef 4.3



Unidade



Pois ele é a nossa paz, 
o qual de ambos fez 

um e destruiu a 
barreira, o muro de 

inimizade, 
Ef 2.14



Pois em um só corpo todos 
nós fomos batizados em 
um único Espírito: quer 

judeus, quer gregos, quer 
escravos, quer livres. E a 

todos nós foi dado beber de 
um único Espírito.

1Co 12.13



Esforcem-se



esforçando-vos 
diligentemente por 

preservar a unidade 
do Espírito no vínculo 

da paz;
Ef 4.3



Paz



esforçando-vos 
diligentemente por 

preservar a unidade 
do Espírito no vínculo 

da paz;
Ef 4.3



Conclusão: Rogo-lhes



Como prisioneiro no 
Senhor, rogo-lhes que 

vivam de maneira 
digna da vocação que 

receberam. 
Ef 4.1


