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Introdução



Eu, Paulo, escrevo esta 
saudação de próprio 

punho, a qual é um sinal 
em todas as minhas 

cartas. É dessa forma 
que escrevo.

2Ts 3.18



Tíquico, o irmão amado e 
fiel servo do Senhor, lhes 
informará tudo, para que 

vocês também saibam qual 
é a minha situação e o que 

estou fazendo.
Ef 6.21



Enviei-o a vocês por 
essa mesma razão, 

para que saibam como 
estamos e para que 

ele os encoraje.
At 6.22



Paz seja com os 
irmãos, e amor com fé 
da parte de Deus Pai e 

do Senhor Jesus 
Cristo.

Ef 6.23



A graça seja com 
todos os que amam a 
nosso Senhor Jesus 

Cristo com amor 
incorruptível.

Ef 6.24



Dizer tudo que se tem 
a dizer acerca da fé 

cristã consiste apenas 
em parte do que se 

tem que fazer.



As ações 
complementares 
necessárias para 
completar o seu 

ministério.



1ª Ação: O toque pessoal  



Tíquico, o irmão amado e 
fiel servo do Senhor, lhes 
informará tudo, para que 

vocês também saibam qual 
é a minha situação e o que 

estou fazendo.
Ef 6.21



Tíquico lhes informará 
todas as coisas a meu 

respeito. Ele é um irmão 
amado, ministro fiel e 

cooperador no serviço do 
Senhor.

Cl 4.7



Tíquico, o irmão amado e 
fiel servo do Senhor, lhes 
informará tudo, para que 

vocês também saibam qual 
é a minha situação e o que 

estou fazendo.
Ef 6.21



Enviei-o a vocês por 
essa mesma razão, 

para que saibam como 
estamos e para que 

ele os encoraje.
Ef 6.22



2ª Ação: 
Uma nova oração espiritual  



Paz



Paz seja com os 
irmãos, e amor com 
fé da parte de Deus 

Pai e do Senhor 
Jesus Cristo.

Ef 6.23



Amor



Paz seja com os 
irmãos, e amor com 
fé da parte de Deus 

Pai e do Senhor 
Jesus Cristo.

Ef 6.23



Todavia, Deus, que é 
rico em misericórdia, 

pelo grande amor 
com que nos amou,

Ef 2.4



e conhecer o amor de 
Cristo que excede todo 
conhecimento, para que 
vocês sejam cheios de 

toda a plenitude de Deus.
Ef 3.19



e vivam em amor, como 
também Cristo nos amou 

e se entregou por nós 
como oferta e sacrifício 
de aroma agradável a 

Deus.
Ef 5.2



Maridos, amem suas 
mulheres, assim como 
Cristo amou a igreja e 

entregou-se a si 
mesmo por ela

Ef 5.25



Graça



A graça seja com 
todos os que amam a 
nosso Senhor Jesus 

Cristo com amor 
incorruptível. 

Ef 6.24



Conclusão: Do início ao fim



A vocês, graça e 
paz da parte de 

Deus nosso Pai e 
do Senhor Jesus 

Cristo.
Ef 1.2



Em amor nos predestinou
para sermos adotados 

como filhos por meio de 
Jesus Cristo, conforme o 

bom propósito da sua 
vontade,

Ef 1.5



para o louvor da sua 
gloriosa graça, a 

qual nos deu 
gratuitamente no 

Amado.
Ef 1.6


