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Introdução



nos quais andastes outrora, 
segundo o curso deste 

mundo, segundo o príncipe 
da potestade do ar, do 

espírito que agora atua nos 
filhos da desobediência; 

Ef 2.2



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

que fostes chamados,
Ef 4.1



Isto, portanto, digo e no 
Senhor testifico que não 

mais andeis como também 
andam os gentios, na 

vaidade dos seus próprios 
pensamentos,  

Ef 4.17



e andai em amor, como 
também Cristo nos amou e 

se entregou a si mesmo 
por nós, como oferta e 
sacrifício a Deus, em 

aroma suave.
Ef 5.2



Pois, outrora, éreis 
trevas, porém, agora, 
sois luz no Senhor; 

andai como filhos da 
luz

Ef 5.8



A experiência genuína 
de ser resgatado por 

Cristo transforma 
radicalmente  o estilo 

de vida e 
relacionamentos.



Apresenta os contrastes 
que definem claramente 
a diferenciação entre os 

que são e os que não 
são filhos de Deus.



1º Contraste: Entre o que 
éramos e o que agora somos    



Trevas



Pois, outrora, éreis 
trevas, porém, 

agora, sois luz no 
Senhor; andai como 

filhos da luz 
Ef 5.8



nos quais andastes outrora, 
segundo o curso deste 

mundo, segundo o príncipe 
da potestade do ar, do 

espírito que agora atua nos 
filhos da desobediência; 

Ef 2.2



entre os quais também todos 
nós andamos outrora, segundo 
as inclinações da nossa carne, 
fazendo a vontade da carne e 
dos pensamentos; e éramos, 

por natureza, filhos da ira, 
como também os demais.

Ef 2.3



Porque vocês podem estar 
certos disto: nenhum imoral 

nem impuro nem 
ganancioso, que é idólatra, 
tem herança no Reino de 

Cristo e de Deus
Ef 5.5



Luz



Pois, outrora, éreis 
trevas, porém, agora, 
sois luz no Senhor; 

andai como filhos da 
luz

Ef 5.8



Ele nos libertou do 
império das trevas e 

nos transportou para o 
reino do Filho do seu 

amor,
Cl 1.13



Vós, porém, sois raça eleita, 
sacerdócio real, nação santa, 

povo de propriedade exclusiva 
de Deus, a fim de proclamardes 

as virtudes daquele que vos 
chamou das trevas para a sua 

maravilhosa luz;
1Pe 2.9



De novo, lhes falava 
Jesus, dizendo: Eu sou a 
luz do mundo; quem me 
segue não andará nas 
trevas; pelo contrário, 

terá a luz da vida.
Jo 8.12



Vós sois a luz do 
mundo. Não se pode 
esconder a cidade 
edificada sobre um 

monte;
Mt 5.14



2º Contraste: Entre como 
andávamos antes e agora  



Andar nas trevas



nos quais andastes outrora, 
segundo o curso deste 

mundo, segundo o príncipe 
da potestade do ar, do 

espírito que agora atua nos 
filhos da desobediência; 

Ef 2.2



entre os quais também todos 
nós andamos outrora, segundo 
as inclinações da nossa carne, 
fazendo a vontade da carne e 

dos pensamentos; e éramos, por 
natureza, filhos da ira, como 

também os demais.

Ef 2.3



Porque vocês podem estar 
certos disto: nenhum imoral 

nem impuro nem 
ganancioso, que é idólatra, 
tem herança no Reino de 

Cristo e de Deus.
Ef 5.5



Andar na luz



Portanto, não 
sejais 

participantes 
com eles.

Ef 5.7



Pois, outrora, éreis 
trevas, porém, agora, 
sois luz no Senhor; 

andai como filhos da 
luz

Ef 5.8



(porque o fruto da 
luz consiste em 
toda bondade, e 

justiça, e verdade),
Ef 5.9



Ele te declarou, ó homem, o 
que é bom e que é o que o 
SENHOR pede de ti: que 

pratiques a justiça, e ames a 
misericórdia, e andes 

humildemente com o teu 
Deus.

Mq 6.8



3º Contraste: Entre os 
resultados de antes e de agora  



Decepção



Como é feliz aquele que 
não segue o conselho dos 
ímpios, não imita a conduta 

dos pecadores, nem se 
assenta na roda dos 

zombadores
Sl 1.1



Não é o caso dos 
ímpios! São 

como palha que 
o vento leva.

Sl 1.4



Porque vocês podem estar 
certos disto: nenhum 

imoral nem impuro nem 
ganancioso, que é idólatra, 
tem herança no Reino de 

Cristo e de Deus.
Ef 5.5



Ninguém os engane com 
palavras tolas, pois é por 

causa dessas coisas que a 
ira de Deus vem sobre os 

que vivem na 
desobediência.

Ef 5.6



Provando do melhor



Ao contrário, sua 
satisfação está na 

lei do Senhor, e 
nessa lei medita dia 

e noite.
Sl 1.2



É como árvore plantada à 
beira de águas correntes: 
Dá fruto no tempo certo e 

suas folhas não 
murcham. Tudo o que ele 

faz prospera!
Sl 1.3



provando 
sempre o que é 

agradável ao 
Senhor.

Ef 5.10



Portanto, irmãos, rogo-lhes 
pelas misericórdias de 

Deus que se ofereçam em 
sacrifício vivo, santo e 

agradável a Deus; este é o 
culto racional de vocês.

Rm 12.1



Não se amoldem ao padrão 
deste mundo, mas 

transformem-se pela renovação 
da sua mente, para que sejam 

capazes de experimentar e 
comprovar a boa, agradável e 

perfeita vontade de Deus.
Rm 12.2



Conclusão: 
O verdadeiro culto 



provando 
sempre o que é 

agradável ao 
Senhor.

Ef 5.10


