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Introdução



...O objetivo dele era 
criar em si mesmo, 
dos dois, um novo 
homem, fazendo a 

paz,
Ef 2.15



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

destruiu a inimizade.
Ef 2.16



no qual todo o 
edifício é ajustado e 
cresce para tornar-

se um santuário 
santo no Senhor. 

Ef 2.21



Nele vocês também 
estão sendo 

juntamente edificados, 
para se tornarem 

morada de Deus por 
seu Espírito.

Ef 2.22



Há um só corpo e um 
só Espírito, assim 
como a esperança 
para a qual vocês 
foram chamados é 

uma só; 
Ef 4.4



há um só 
Senhor, uma só 

fé, um só 
batismo, 

Ef 4.5



um só Deus e Pai 
de todos, que é 
sobre todos, por 
meio de todos e 

em todos. 
Ef 4.6



A medida que se crê 
em Jesus o crente é 
inserido na Igreja, o 

único e completo 
Corpo de Cristo.



E a cada um de 
nós foi concedida 
a graça, conforme 
a medida repartida 

por Cristo.  
Ef 4.7



A cada um de nós, 
porém, ele concedeu 
uma dádiva, por meio 
da generosidade de 

Cristo.
Ef 4.7



um só Deus e Pai 
de todos, que é 
sobre todos, por 
meio de todos e 

em todos. 
Ef 4.6



E a cada um de 
nós foi concedida 
a graça, conforme 
a medida repartida 

por Cristo.  
Ef 4.7



As verdades acerca 
dos dons espirituais 

concedidos por Cristo 
para o 

desenvolvimento de 
Sua Igreja.



1ª Verdade: Cristo concede Seus 
dons aos indivíduos da Igreja



E a cada um de 
nós foi concedida 
a graça, conforme 
a medida repartida 

por Cristo.  
Ef 4.7



E a cada um de 
nós foi concedida 
a graça, conforme 
a medida repartida 

por Cristo.  
Ef 4.7



E a cada um de 
nós foi concedida 
a graça, conforme 
a medida repartida 

por Cristo.  
Ef 4.7



2ª Verdade: A qualificação de 
Cristo para conceder Seus dons



Por isso é que foi dito: 
Quando ele subiu em 

triunfo às alturas, 
levou cativo muitos 
prisioneiros, e deu 
dons aos homens.

Ef 4.8



Quando subiste em triunfo às 
alturas, levaste cativo muitos 

prisioneiros; recebeste 
homens como dádivas, até 

mesmo rebeldes, para 
estabeleceres morada, ó 

Senhor Deus.
Sl 68.18



(Que significa ele 
subiu, senão que 

também descera às 
profundezas da 

terra? 
Ef 4.9



Aquele que desceu é o 
mesmo que subiu 
acima de todos os 

céus, a fim de encher 
todas as coisas.) 

Ef 4.10



mas esvaziou-se a si 
mesmo, vindo a ser 
servo, tornando-se 

semelhante aos 
homens.

Fp 2.7



E, sendo encontrado 
em forma humana, 
humilhou-se a si 

mesmo e foi obediente 
até à morte, e morte de 

cruz!
Fp 2.8



E a cada um de nós 
foi concedida a 

graça, conforme a 
medida repartida por 

Cristo. 
Ef 4.7



Por isso é que foi dito: 
Quando ele subiu em 

triunfo às alturas, levou 
cativo muitos 

prisioneiros, e deu dons 
aos homens.

Ef 4.8



Aquele que desceu é 
o mesmo que subiu 
acima de todos os 

céus, a fim de encher 
todas as coisas.) 

Ef 4.10



3ª Verdade: Os dons 
concedidos à igreja toda



E ele designou alguns 
para apóstolos, outros 
para profetas, outros 
para evangelistas, e 

outros para pastores e 
mestres,

Ef 4.11



Conclusão: 
É com você


