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1) Introdução (Ef 1.1-2)

1.1) O Autor (v. 1a)
“Paulo” = Saulo, da cidade de Tarso, perseguidor de cristãos1, convertido em 
Damasco pelo Senhor Jesus com o propósito de ser apóstolo aos gentios,2 

missionário da Igreja de Antioquia,3 adotou o nome Paulo em sua 1ª viagem 
missionária, durante sua estada em Pafos, na ilha de _________, quando ocorreu a 
conversão do procônsul Sérgio Paulo (At 13.6-12). Saulo, do hebraico lwav (Shaul), 
significa “__________”. Paulo, do latim, significa “_________ ou menor”.4

“Apóstolo de Cristo Jesus” = _____________ com o propósito de ensinar e tomar 
decisões, com o mesmo poder e autoridade daquele que o enviou; entretanto, não 
poderia designar um sucessor. Paulo se apresenta como "apóstolo" em todas as 
suas cartas, exceto Fp, Fm, 1Ts e 2Ts, e também como "__________________" 
(de,smioj, désmios)5; e como "servo" ( ou "______________"; dou/loj, dûlos).6

"Por _________ de Deus" = esta declaração ocorre nas apresentações das cartas 
aos Coríntios, Efésios, Colossenses e a Timóteo7 – mais detalhes no cap. 2.

Chipre – pequeno – escravo – enviado – vontade – desejado – prisioneiro

1.2) Os Destinatários (v. 1b)
Santos = “santo” não significa uma pessoa que não peca; mas alguém “________ 
por Deus, para pertencer exclusivamente a Deus”. “Quando pecamos, negamos 
nossa posição de santo. Mas não deixamos de ser santos ao pecarmos, porque esta 
posição é nossa”.8

Fiéis = pisto,j (pistos, que significa “_________” ou “fiel”) = confiantes em Cristo.9

Em Cristo Jesus = “união vital e __________ com Cristo e, portanto, com o povo de 
Cristo, como os ramos com a videira e os membros com o corpo”.10

Em Éfeso = antiga colônia grega que se tornou capital da província romana da 
_______, com porto ativo e templo de culto à deusa Diana; ver At 19.23-ss.
“De fato todos os cristãos têm dois lares, vivem tanto em Cristo quanto no mundo 
secular, ou seja, nos lugares celestiais e na terra. Muitos dos nossos problemas 
_______________ surgem do nosso esquecimento de que somos cidadãos de dois 
reinos. Nossa tendência é ou seguir a Cristo e retirar-nos do mundo, ou ficar 
preocupados com o mundo e esquecer que também estamos em Cristo”.11

Ásia – pessoal – separado – espirituais – crente

1 At 7.58; 8.1,3; 9.1; 22.4,7,8; 26.11,14,15; 1Co 15.9; Gl 1.13,23; Fp 3.6; 1Tm 1.13.
2 At 9.1-30; 22.3-21; 26.1-32.
3 Suas três viagens missionárias partiram de Antioquia (At 13.1-3; 15.35,36,40; 18.23).
4 1Co 15.9; Ef 3.8.
5 Ef 3.1; 4.1; Cl 4.10; Fm 1,9.
6 Rm 1.1; Fp 1.1; Tt 1.1.
7 Em Gálatas escreveu "por meio de" (grego: dia); em I Timóteo "por mandato de" (kat' epitagēn).
8 Shedd, p.11.
9 Sobre FÉ, ver Hb 11.1,6; o SENHOR é fiel (2Tm 2.2,11-13); somos féis em Cristo.
10 Stott, p. 7; ver Jo 15.1-8,16 (videira) e Rm 12.4-8; 1Co 12.12-27; Ef 4.4,16,25 (corpo).
11 Stott, p.7.
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1.3) Data, origem, tema e outras observações
Paulo provavelmente escreveu a carta cerca do ano 60, em Roma, na ________.12

Certamente foi composta na mesma época da carta aos ________________, pois 
têm estrutura semelhante, apresentação idêntica e o mesmo portador: Tíquico.13

Alguns comentaristas argumentam que esta é a carta aos Laodicenses (Cl 4.16), 
pois a expressão "em Éfeso" está omitida nos ________________ mais antigos.14 

Outros consideram como carta circular às igrejas da Ásia, cuja _______ era Éfeso.
O tema principal da carta é a ___________. Citada diretamente nas passagens 1.22; 
3.10,21; 5.23-32; aparece também em várias figuras de linguagem na carta.
Também importante é o verbo peripate,w, peripatéō (2.2,10; 4.1,17; 5.2,8,15), que 
significa "______________". Paulo ensina, além da teologia, como aplicá-la na 
nossa conduta de vida.

Igreja – Colossenses – prisão – capital – manuscritos – caminhar

1.4) Saudação (v. 2)
“Graça e paz...” = saudação presente em ______ as cartas de Paulo e de Pedro.
Graça (ca,rij, cháris) = palavra derivada do verbo cai,rw, cháirō (“alegrar-se”), cujo 
imperativo cai,re(te), cháire(te), era usado como saudação entre os gregos = 
“_________”15, “alegra-te”, “boas-vindas”16.
Paz (eirh,nh, irēnē; ~wlv, shalom) = saudação comum entre os hebreus17, cujo 
significado transcende a ausência momentânea de conflitos, e se estende para 
________, bem-estar, prosperidade.
“Da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo” = Paulo não saúda (nem 
escreve a carta) de sua própria parte, mas em nome dAquele que o ________.

Salve! – todas – enviou – saúde

12 Ef 3.1; 4.1; 6.20.
13 Ef 6.21; Cl 4.7; 2Tm 4.12.
14 Os manuscritos p46, a e B não apresentam a expressão evn  EVfe,sw. Márcion (herege gnóstico do 
séc. II) refere-se à carta como "aos Laodicenses". Entretanto, o fragmento Muratori, encontrado no 
séc. XVII, mas também datado do séc. II, a chama de "aos Efésios".
15 Mt 26.49; 27.29; 28.9; Mc 15.8; Lc 1.28; Jo 19.3.
16 2Jo 10-11; infinitivo presente ativo cai,rein, cháirein, também nas saudações em At 23.26; Tg 1.1.
17 A expressão “Paz seja contigo (convosco)!” ocorre em Gn 43.23; Jz 6.23; 19.20; 1Sm 25.6; 1Cr 
12.18; Dn 10.19. Também está presente no Novo Testamento: Lc 10.5; 24.36; Jo 20.19,21,26; Rm 
15.33; Ef 6.23; 3Jo 14.
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2) "Bendito Aquele que abençoa..." (Ef 1.3-14)

2.1) Bendito... abençoou... bênçãos (v. 3)
"Bendito" (euvloghto,j, eulogētós) ocorre 8 vezes no NT,18 todas com referência a 
_________. Equivale ao hebraico $wrb (baruk).
O verbo "abençoar" (euvloge,w, eulogéō), literalmente "___________ bem de", 
"bendizer", ocorre em 38 versos no NT, com sentido de:

• abençoar _______________19 = agradecer a Deus pelos mesmos;20

• abençoar pessoas;21

• louvar a Deus (Lc 1.64; 2.28) ou ao Seu Ungido (Lc 1.42; Jo 12.13);
• oposto de maldizer ou amaldiçoar (Lc 6.28; Rm 12.14; 1Co 4.12; Tg 3.9).

O substantivo "bênção" (euvlogi,a, eulogía), deu origem à palavra portuguesa 
"__________". Ocorre 14 vezes no NT. Pode ter o significado negativo de "lisonja" 
(Rm 16.18), isto é, "linguagem ardilosamente adaptada para cativar o ouvinte".22

Deus – elogio – falar – alimentos

2.2) O Local das Bênçãos: "nas regiões celestiais" (v. 3)
A expressão evn toi/j evpourani,oij (en tois epuraníois), "nas regiões celestiais", 
ocorre somente nesta carta, em 5 ocasiões: 1.3,20; 2.6; 3.10; 6.12.
As bênçãos são _______________ (pneumatikh,, pneumatikē), e não materiais ou 
físicas, "no mundo", como no conceito judaico (e neopentecostal) de prosperidade, 
"visto que andamos por ___ e não pelo que vemos [aparência]" (2Co 5.7).

2.3) Bênçãos do passado: Eleição e Predestinação (vv. 4-5,11)
"Deus nos escolheu nele [em Cristo] antes da criação do mundo... e nos 
predestinou..." Jesus escolheu (evkle,gomai, eklégomai) seus discípulos, e os cristãos 
são chamados "_________ de Deus".23 Deus também predeterminou (proori,zw, 
proorízō; deu origem a "priorizar")24. Ele o fez por Amor (Dt 7.6-8), segundo Sua 
vontade, para os Seus propósitos, como veremos a seguir.
"A doutrina da eleição é uma ________________ divina e não uma especulação 
humana,... um incentivo à ___________________ e não uma desculpa para o 
pecado,... um estímulo à ________________ e não um motivo para o orgulho".25

humildade – eleitos – fé – santidade –espirituais – revelação

18 Mc 14.61; Lc 1.68; Rm 1.25; 9.5; 2Co 1.3; 11.31; Ef 1.3; 1Pe 1.3.
19 Mc 6.41; 8.7; 14.22; Lc 24.30; 1Co 10.16.
20 Mc 8.6; 14.23; At 27.35; 1Co 11.24.
21 Mc 10.16; Lc 1.42; 2.34; 24.50-51; Hb 7.1-7; 11.20-21; 1Pe 3.9.
22 Strong, item 2129.
23 Jo 15.16,19; Rm 8.33; Cl 3.12; 1Pe 1.2; 2.9.
24 At 4.28; Rm 8.29-30; 1Co 2.7.
25 Stott, pp.17-18.
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2.4) Bênçãos do presente I: Adoção de Filhos e Redenção (vv. 5,7)
"Adoção de filhos" (ui`oqesi,a, huiothesía)26: Deus nos torna Seus filhos mediante a fé 
no Seu _________ (Jo 1.12-13).
"A palavra que parece unir o privilégio e a responsabilidade da nossa adoção é a 
expressão 'perante ele' [katenw,pion auvtou/, katenōpion autû] (v. 4), que significa 'à 
vista dele' ou 'na presença dele'. ______________ a nossa vida conscientes de 
estarmos na presença do nosso Pai é tanto um privilégio enorme como um desafio 
constante para agradá-lo".27

"Remissão" (a;fesij, áfesis) significa libertação da ______________, ou da prisão. 
"Redenção" (avpolu,trwsij, apolýtrōsis) é libertação mediante ______________ de 
resgate,28 o qual é o precioso ____________ (ai[matoj, háimatos) de Cristo, como de 
cordeiro sem mácula.29

Em Romanos 8.23 o verbo é "_____________" ("a adoção de filhos, a redenção do 
nosso corpo"), como algo futuro, e neste trecho de Efésios o verbo é "temos", já no 
tempo presente. Como se explica isso? (observar também paralelo: Gl 4.1-7)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Viver – sangue – pagamento – escravidão – aguardando – nome

2.5) Bênçãos do presente II: Sabedoria e Prudência (v. 8)
_______ "derramou abundantemente" (do verbo perisseu,w, perisséuō, "abundar", 
"transbordar") sua _________ sobre nós em toda...30:

• "Sabedoria" (sofi,a, sofía) = indica o uso de "inteligência" para refletir sobre 
os diversos assuntos do "conhecimento", e observar seus _____________. 
Pode ser ___________ (humana, 1Co 1.17) ou divina (Pv 8; 1Co 1.30).

• "Prudência" (fro,nhsij, frónēsis) tem um sentido mais ____________, como 
sabedoria efetivamente aplicada nas ações.

Deus – relacionamentos – prático – graça – secular
Tabela 1 - Sinônimos para Sabedoria e Conhecimento

Grego Significado Versículos
gnw,sij (gnōsis) conhecimento, ciência 28 x no NT.31

sofi,a (sofía) sabedoria 50 x no NT.32

su,nesij (sýnesis) inteligência, compreensão Mc 12.33; Lc 2.47; 1Co 1.9;
Ef 3.4; Cl 1.9; 2.2; 2Tm 2.7.

fro,nhsij (frónēsis) prudência Lc 1.7; Ef 1.8

26 Rm 8.15,23; 9.4; Gl 4.5; 1Jo 3.1.
27 Stott, p. 20. Para katenw,pion ver 2Co 2.17; 12.19; Cl 1.22; Jd 24; sempre "perante Deus".
28 Mt 20.28; Rm 3.22-25; 8.23; Cl 1.13-14; Hb 9.11-15.
29 At 20.28; Rm 3.25; 5.9; Hb 9; 1Pe 1.17-21; Ap 1.5; 5.9.
30 Rm 5.15,20; 1Co 15.58; 2Co 1.5; 4.15; 8.7; 9.8; Fp 1.9.
31 Lc 1.77; 11.52; 1Co 8.1,7; 12.8; 13.2,8; 14.6; 2Co 6.6; 11.6; Cl 2.3; 1Pe 3.7; 2Pe 1.5-6; 3.18.
32 Mt 11.19; 12.42; 13.54; Lc 2.40,52; At 6.3,10; 7.10,22; 1Co 1.17-ss; 2.1-13; 3.19; 12.8; 2Co 1.12; Ef 
1.8,17; 3.10; Cl 1.9,28; 2.3,23; 3.16; 4.5; Tg 1.5; 3.13-17
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2.6) Bênçãos do futuro: Unificação e Herança (vv. 10-14)
"Convergir" (v. 10) é "resumir" (Rm 13.9), "dirigir-se a um mesmo ___________"33 

(avnakefalaio,w, anakefalaióō, derivada de kefa,laion, kefálaion, "essencial" em Hb 
8.1; de kefalh,, kefalē, "cabeça"). Cristo é o Cabeça (Ef 1.22 4.15; 5.23).
O contraste entre "nós" (vv. 11-12) e "vós" (v. 13) indica a unificação de ________ e 
gentios em Cristo, como veremos com mais detalhes em Ef 2.11-22.
A "Herança" (klhronomi,a, klēronomía) é uma bênção (1Pe 3.9) reservada nos céus, 
_________________, imaculada, imarcescível (1Pe 1.4).34

A garantia é o "selar" (sfragi,zw, sfragízō, "autenticar"), e o "penhor" (avrrabw,n, 
arrabōn), que é o "______________ em nosso coração" (2Co 1.22).

Espírito – ponto – incorruptível – judeus

Figura 1 - Fazer convergir em Cristo tudo nos céus e sobre a terra (Ef 1.10)

2.7) Como? Conforme a Vontade de Deus (vv. 5,9,11)
"Vontade" (qe,lhma, thélēma) já ocorreu em Ef 1.1. A vontade de Deus é _______, 
agradável e perfeita (Rm 12.2); é que sejamos gratos a Ele (1Ts 5.18) e santificados 
(1Ts 4.3). Davi orou: "Ensina-me a fazer a Tua vontade, pois Tu és o meu Deus; 
guie-me o teu bom Espírito por terreno plano" (Sl 143.10).
"Beneplácito" (Almeida), ou "bom propósito" (NVI) = euvdoki,a, eudokía,35 derivado do 
verbo euvdoke,w, eudokéō, que significa "parecer bem", "___________".36

"Propósito" (Almeida), ou "plano" (NVI) = pro,qesij, próthesis), v. 11, derivado de 
proti,qhmi, protíthēmi, "propor" (Almeida) ou "__________________" (NVI), v. 9.
"Conselho" (Almeida), ou "propósito" (NVI) = boulh,, bulē) também é traduzida como 
"_____________" ou "opinião".37

agradar – desígnio – estabelecer – boa

33 Dicionário Aurélio.
34 Deus é herança dos remidos: Js 13.33; Sl 16.5; 72.25-26; Lm 3.24. Os remidos são Sua 
propriedade: Ef 1.14; 1Pe 2.9.
35 Exemplos: Lc 2.14; 10.21; Fp 2.13; 2Ts 1.11.
36 Exemplos: Mt 3.17;12.18 [Is 42.1]; 17.5; 1Co 1.21; 10.5; Hb 10.6,8 [Sl 40.6-8],38 [Hc 2.3,4].
37 Lc 7.30; 23.51; At 2.23; 4.26; 5.38; 13.36; 20.27; 27.12,42; 1Co 4.5; Hb 6.17.
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2.8) Propósitos de Deus: Santidade, Revelação e Louvor (4,6,9,12,14)
O propósito de Deus na Eleição é "sermos santos e irrepreensíveis perante Ele" (v. 
4), através do processo de ___________________, em amor, promovido pela Sua 
Palavra e pelo Espírito Santo, para que "nos tornemos santos como Ele é santo".38 

"A santidade é o ________________ — e não o fundamento — dessa escolha feita 
por Deus. Refere-se tanto à santidade outorgada ao crente por meio de Cristo 
quanto à santificação do crente".39

O propósito de Deus ao "derramar Sua graça em toda sabedoria e prudência" (8) é 
"tornar conhecido o _________ de Sua vontade" (v. 9). (Mais em Efésios 3).
O propósito de Deus em toda a história é o "louvor de Sua glória" (vv. 6, 12, 14). 
"Louvor" (e;painoj, épainos) é "__________". "Glória" (do,xa, dóxa) é a "majestade" 
de Deus, proclamada por Suas obras (Sl 19.1) e Seus anjos (Is 6.3; Lc 2.13-14). 
Jesus habitou entre os homens, e voltará com Seus anjos, com a glória de Seu Pai 
(Jo 1.14; Mt 16.27).

aprovação – mistério – santificação – resultado

2.9) Quadro de resumo do trecho Ef 1.3-14
Bendito Deus que nos abençoou com bênçãos espirituais nas regiões celestiais

Antes de criar o mundo Passado → Presente Presente → Eternidade
Deus Pai (4-6)
Autor da Salvação

Cristo (7-12)
Agente da Salvação

Espírito Santo (13-14)
Garantia da Salvação
(Selo e Penhor)

Eleição
Predestinação

Redenção e Adoção
Sabedoria e Prudência

Unificação
Herança

Conforme o beneplácito de Sua vontade (5, 9, 11)
Para o louvor de Sua glória (6, 12, 14), santificação (4) e revelação (9)

2.10) Encontre-as-Bênçãos
Encontre abaixo as dez razões para bendizermos a Deus:40 Escreva:
RFTLLILMACTRFSYIMEAKBADWBHMIZQNCEKIECBSMVORI
RNNBBCNJQDSGWTMEUDRRAQRÇRLNFMDAFLQBCEJHIXTCM
IPSDFPCMOELCNPUEUQVCFKEMDLLXBACAZLUPLMALIFOI
ENPCZIRÃHFLMMIALDHAPERDÃOSMZNYODÇSELOMÃGEZMO
WMIITTÇEPSMEATHUKBPABIECHDAQDIIWONPDOTYOLNMF
HGNMFNOMEQCPIUFCNISMRANEOHELVKORHVAAUAYPUTIC
RGLNÊEAVAIQAAÇAOMAGUIMÇROTSPABEOEWLRLEUFABOI
JLNBSCJCTTDBECÃPMNMDTAÃACRLLKURMUMDPESIUEOIL
EMIPREDESTINAÇÃOCHRISTOARPVSAMQMHOLYRSPIRITB
SRLMHGODUFATHERVQLMUIZMENGMZGGBCMUMZWZSRAMCQ

(3)
(4)
(5)
(7)
(7)

(7-8)
(8-10)

(10-12)
(13)
(14)

Durante esta semana, lembre-se de agradecer a Deus por estas bênçãos!

38 Jo 17.17-19; At 20.32; 26.18; Rm 15.16; 1Co 1.2; 6.11; 1Ts 5.23; 1Tm 4.5; 1Pe 1.15-16.
39 BENVI, Estudo em Ef 1.4.
40 Listadas por Swindoll, págs. 22-31.
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3) Oração por Conhecimento (Ef 1.15-23)

3.1) O que é Oração?
"Uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou do pensamento, em 
particular ou em público. Inclui:

• confissão (Sl 51),
• adoração (Sl 95.6-9; Ap 11.17),
• comunhão (Sl 103.1-8),
• gratidão (1Tm 2.1),
• petição pessoal (2Co 12.8) e
• intercessão pelos outros (Rm 10.1).

Para ser atendida, a oração requer:
• purificação (Sl 66.18),
• fé (Hb 11.6),
• vida em união com Cristo (Jo 15.7),
• submissão à vontade de Deus (1Jo 5.14-15; Mc 14.32-36),
• direção do Espírito Santo (Jd 1.20),
• espírito de perdão (Mt 6.12) e
• relacionamento correto com as pessoas (1Pe 3.7)".41

3.2) Freqüência da Oração (v. 16)
Paulo "não cessa [ouv pau,omai, u páuomai, do verbo pau,w, páuō; que deu origem à 
palavra '___________'] de _______________ a Deus" pela vida dos cristãos da Ásia 
(Ef 1.16; Cl 1.3,9). Ele o faz também por todos os demais cristãos.42 Em 1Ts 5.16-18, 
Paulo nos ensina a "alegrarmo-nos ___________, orar incessantemente, em 
________ agradecer"43; [e ele o justifica] "pois esta é a _________ de Deus...".

tudo – pausa – vontade – agradecer – sempre

3.3) Pedidos de Paulo (17-18)
a) "Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Deus"
Se Deus já derramou Sua graça em toda sabedoria (8) e revelou o mistério da Sua 
vontade (9). porque Paulo Lhe pede espírito de sabedoria e de revelação para os 
cristãos? ________________________________________________

b) "Iluminação dos olhos do coração"  44  
_____________________________________________
_____________________________________________

41 DBA, item 13908.
42 Rm 1.8-10; 1Co 1.4; Fp 1.3-4; 1Ts 1.2; 2.13; 2Ts 1.3; 2.13; 2Tm 1.3; Fm 1.4.
43 Sl 5.11; 30.12; At 12.5; Rm 12.12; Fp 4.4,6; 1Tm 2.1; 5.5; Tg 5.16.
44 Coração = Entendimento (espiritual); Luz x Cegueira no NT: Mt 5.14-16; 23.16-ss; Lc 2.32; 4.18; 
11.33-36; Jo 1.4-9; 3.19-21; 8.12; 9; 12.40; 2Co 4.3-6; 2Pe 1.9; 1Jo 2.8-11; Ap 3.17. Em todos os 
manuscritos preservados (NA 27, p. 505) e na Poliglota Complutense (séc XV; Gill) está kardi,aj, 
kardías, e não dia,noia, diánoia, como nas versões impressas a partir da Reforma Protestante.
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3.4) Propósito dos Pedidos de Paulo: Conhecimento (18-19)
O "pleno conhecimento" (evpi,gnosij, epígnōsis) de que Paulo fala no v. 17 é "melhor 
explicado pelo termo hebraico, pois acrescenta o conhecimento da experiência ao 
conhecimento do ____________________".45

É detalhado nos versos 18 e 19 ("para saberdes..." - verbo eivdw, eidō, "_____"):
• _______________ (Ef 2.12; 4.4) para a qual Deus nos chamou (Ef 4.1,4);
• riquezas da gloriosa _____________;
• suprema grandeza do _________ de Deus.

poder – ver – herança – entendimento – esperança

3.5) O Poder de Deus (19-23)
No v. 19, Paulo usa quatro palavras para  descrever o poder de Deus:

• du,namij, dýnamis (1ª ocorrência de "poder", raiz das palavras "dinâmica", 
"dínamo", "dinamite"), significa "___________";

• evne,rgeia, enérgeia (traduzida por "eficácia" na RA e "atuação" na NVI, no 
português: "energia"), "poder colocado em ação, realizando um ________";

• ivscu,j, ischýs ("força")46: em 1Pe 4.11, o diácono "deve _________ com a 
força que Deus supre, para Sua glória";

• kra,toj, krátos (2ª ocorrência de "poder", que dá origem a "____________", 
"aristocracia"), significa "domínio".

Ele então descreve o poder que Deus "exerceu [do verbo energéō] em Cristo":
• Deus __________________47 Jesus dentre os mortos (v. 20);
• Deus fez Jesus assentar-se à Sua ____________48 nas regiões celestiais (20-

21), dando-lhe autoridade sobre todas as coisas, sobretudo Seus inimigos, 
os "dominadores deste mundo", as "forças espirituais do mal", como veremos 
mais adiante em Ef 6.10-12; quando? __________ e futuro.

• governo de Cristo sobre Sua _____________ (22-23), que é Seu corpo e 
plenitude (ver Cl 1.13-23).

Igreja – destra – servir – democracia – presente – aptidão – trabalho – ressuscitou

Figura 3 - Jesus ressurreto e entronizado

45 Stott, pag. 31. Epignōsis ocorre 8x na LXX em 1Rs 7.14; Pv 2.5; 12.26; 17.27; 29.7; Os 4.1,6; 6.6; 
como tradução de t[d, da'ath (91x no AT); 20 x no NT, com destaques: Rm 3.20; Ef 1.17; 4.13; Fp 
1.9; Cl 1.9-10; 2.2; 3.10; 1Tm 2.4; 2Tm 2.25; Tt 1.1; Fm 6; Hb 10.26; 2Pe 1.2,3,8; 2.20.
46 É a palavra usada em Mc 12.30,33 e Lc 10.27 para traduzir a "força" de Dt 6.5.
47 "levantou", do verbo evgei,rw (egéirō), usado 134 x no NT, para "ressuscitar" (ex. Jo 12.1), 
"despertar do sono", ou "pôr-se de pé". Ressurreição = tema central no Evangelho (1Co 15).
48 A promessa do Salmo 110.1, citada por Jesus em Mt 22.41-46, foi cumprida conforme Mc 16.19; Hb 
1.3; 8.1; 10.12; 12.2. Trata-se de um "trono" (Mt 19.28; 25.31), um "lugar de honra".
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4) Salvos pela Graça de Deus (Ef 2.1-9)

4.1) A Condição Natural do Homem (1-3)
Quem? "Vós" (gentios - v.1) e "nós" (judeus - v. 3) = TODOS (Rm 3.9-12,23)
a) Cego (Ef 1.18; 4.18)
b) Morto em delitos [paráptōma] e pecados [hamartía] (Ef 2.1,5; Cl 2.13)
Pecado: 49

• perda de _____ ou objetivo (am̀arti,a, hamartía; ou am̀a,rthma, hamártēma);
• ____________________,  avanço sobre uma linha (para,basij, parábasis);
• desobediência a uma _____ (parakoh,, parakoē);
• _______, quando deveria ter permanecido em pé (para,ptwma, paráptōma);
• __________________ do que deveria ser conhecido (avgno,hma, agnóēma);
• ____________ do que deveria ser feito em plena medida (h;tthma, ēttēma);
• não observar uma ______ (avnomi,a, anomía; ou paranomi,a, paranomía).

"O pecado era o _____________ [fundação] das nossas vidas na areia movediça, e 
não importando quão bom nós tentávamos ser, não poderíamos nos desprender 
daquilo que, sem descanso, sugando, nos empurrava para baixo".50

ignorância – lei – transgressão – queda – redução – alvo – alicerce – voz

Morto anda?! (Ef 2.2) _______________________________________________
_________________________________________________________________

c) Escravizado pelo pecado (Ef 2.2-3)51

• "Comportando-se segundo os __________ (evpiqumi,a, epithymía) da carne"
• "Fazendo a ___________ (qe,lhma, thélēma) da carne e dos pensamentos"

Quem escraviza o Homem?
I) O Diabo, "príncipe da potestade do ar, espírito ___________ [do verbo energéō] 
nos filhos da desobediência " (avpei,qeia, apéitheia);
II) O Curso (aivw,n, aiōn, "era", "época") deste Mundo (ko,smoj, kósmos), o _______ 
do qual o Diabo é "príncipe" (Jo 8.23,44; 12.31; 14.17; Hb 2.14-15);
III) A Carne (sarx, sarx), "a natureza terrena dos seres humanos separada da 
influência divina, e por esta razão inclinada ao pecado e _________ a Deus".52

d) Condenado (Ef 2.3; Jo 3.36; Rm 1.18)
• "Por natureza, _______________ (grego: 'filhos') da ira [de Deus]".

"Como pecadores sem redenção, estávamos condenados à separação eterna de 
Deus. Como prisioneiros culpados, com muitas acusações, aguardávamos sem 
esperança perante o ______ do universo. Sua ira contra o pecado demanda que 
este seja punido justamente".53 A ira de Deus é "uma ___________ santa e justa 
diante do que contradiz Sua natureza e vontade".54

Juiz – repulsa – vontade – oposta – atuante – sistema – desejos – merecedores

49 Trench, citado em Strong, item 5879.
50 Swindoll, p. 50.
51 Jo 8.34; Rm 6.6,16-20; Gl 4.8; Tt 3.3; 2Pe 2.
52 Strong, item 4561. Rm 7.5,14,18,25; 8.3-13; Gl 5.16-21,24; 1Pe 2.11-12; 2Pe 2.19; 1Jo 2.15-17.
53 Swindoll, p. 51.
54 BENVI, Estudo em Rm 1.18.
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e) Inimigo (evcqro,j, echthrós, "________") de Deus (Cl 1.21; Rm 5.10; 8.7; Tg 4.4)
f) Alienado (apallotrio,w, apallotrióō), "_____________" (Ef 4.18; Cl 1.21)
g) Insensato, tolo, __________ (mwro,j, mōrós)55

h) Capturado em sua própria _______________, o pecado (Pv 5.22; Sl 9.15-16)
i) _____________ (avpolwlo,j, apolōlós; Lc 15.24,32; 19.10)

Perdido – louco – estranho – armadilha – hostil

4.2) O Contraste com a Obra de Deus (4)
"_____ Deus,..." = a obra de Deus contrasta com as obras dos homens!
"_____ em misericórdia56 (e;leoj, éleos, única ocorrência na carta)" =

• "coração compadecido com o ______________" (sentido original no latim);
• em julgamentos, "não impor a _____________ que se merece" (Jó 33.27).

Ira (3) X Misericórdia (4)? _____________________________________ (Lm 3.22)
"através do ____________ (polu,j, polýs) amor com que nos amou" (ver Jo 3.16).

Mas – necessitado – grande – rico – punição

4.3) A Obra de Deus em nossas vidas, com Cristo (5-6)
Paulo utiliza 3 verbos para ações de Deus em nossas vidas, com o prefixo sun– 
(syn-, "juntamente com"): "vivificou",57 "ressuscitou" e "fez assentar nos lugares 
celestiais" (Fp 3.20; Ap 3.21); as 3 ações "com Cristo ________".
"A nossa morte em pecado é cancelada pelo mesmo poder que se opôs às forças da 
morte, naquele __________ que abrigou nosso Senhor crucificado".58

O ___________ é claro: o que o Pai fez com Seu Filho (Ef 1.19-21), Ele o faz com 
Seus filhos adotados em Cristo, espiritualmente (Ef 2.5-6).

Jesus – paralelo – túmulo

4.4) O Propósito: Demonstrar Sua bondade (7)
Deus realizou estas obras para ________________:

• a suprema _______________59 (plou/toj, plûtos) de Sua graça (2Co 9.14);
• Sua _____________60 (crhsto,thj, chrēstótēs) para conosco.

Quando? Nas eras _____________ (futuro).
bondade – vindouras – demonstrar – riqueza

55 Também: mwri,a (mōría) = "loucura"; mwrai,nw (mōráinō) = "enlouquecer". Mt 5.22; 7.26; 23.17; 
Rm 1.22; 1Co 1.18,20,23,25,27; 2.14; 3.18,19.
56 Ex 20.6; Ne 1.5; 9.27-32; 13.22; Sl 103.17; Pv 19.22; 28.13; Is 30.18; Mt 9.13; Lc 1.50; 10.37; Rm 
9.23; 15.9; Tt 3.5; Tg 2.13; 3.17; 1Pe 1.3.
57 Jo 5.24; Rm 6.1-10; Cl 2.12-15.
58 Adaptado de Shedd, p. 37.
59 Mt 13.22; Lc 8.14; Rm 2.4; 9.23; 10.12; 1Co 1.5; 2Co 6.10; 9.10-11; 1Tm 6.9,17-18; Tt 3.3-7; 2Pe 
1.11; Ap 3.17-18.
60 No NT: Rm 2.4; 3.12; 11.22; 2Co 6.6; Gl 5.22; Cl 3.12; Tt 3.4. Exemplos no AT (LXX): Sl 14.1,3; 
21.3; 25.7-8; 31.19; 34.8; 37.3; 52.9; 68.10; 69.16; 86.5; 100.5; 106.1 (107.1; 136.1), 5; 109.21; 112.5; 
119.65-68; 145.7,9; Jr 33.11; Nm 1.7. No hebraico: bwj, towb.
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4.5) A Oferta de Deus (8-9)
A palavra traduzida por "_____" (NVI e Almeida), ou por "presente" (BLH), é dw,ron, 
dōron, que significa "oferta". É a única vez que Paulo a utiliza. Os evangelistas e o 
autor de Hebreus utilizaram esta palavra várias vezes, cujo equivalente hebraico é !
BrQ, __________.61 Ela ocorre 19 vezes nos 7 primeiros capítulos de Levítico, que 
descrevem o sistema de ofertas e sacrifícios da Lei.
Em Rm 5.15-17 Paulo utiliza dwrea,, dōreá, e dw,rhma, dōrēma, "_________".
Qual oferta Deus nos deu? Seu ________, por amor ao mundo (Jo 3.16; Ef 1.6).
Como? "Oferta pela culpa" (Lv 5.14-6.7; Hb 10.12), para _____________,62 como 
cordeiro sem mácula.63

Filho – Korban – propiciação – dádiva – dom
Não de si próprio (8), nem por obras (9)
Não há mérito no homem para ser salvo, nem em seu ser, nem em seu agir
(Jo 1.13; Gl 2.16; Rm 3.20); para ninguém se gloriar na presença de Deus.64

Salvos pela Graça, mediante a Fé
"Graça" é !x, chen, 67x no AT, como "graça", "favor", "mercê", ou "__________".65

Quem recebeu graça no AT?
_________ Gn 6.8; _________ Gn 18.3; _________ Gn 39.21;
_________ Ex 33.12-17; _________ Ex 34.9; _________ Jz 6.17;
_________ Rt 2.2,10,13; _________ 1Sm 1.18; _________ 2Sm 15.25.66

No grego é ca,rij, cháris, que deu origem a "____________"; derivada do verbo 
cai,rw, cháirō, que significa "___________" (Rm 5.15-21; Tt 3.4-7).
Graça é: "o favor divino conferido a pessoas que não o ___________".67 

• "Um ______ que custa tudo para o doador e nada para quem o recebeu".68

• "As riquezas de ______ às custas de Cristo".69 (1Co 6.20; 7.23)
• "Jesus pagou uma _______ [em meu lugar] que eu não poderia pagar".70

• "Nada há que possamos fazer para Deus nos amar mais... [nem] menos... 
Deus já nos ama tanto quanto é possível um Deus infinito amar".71

Se Jesus morreu pelo pecado de todos, porque nem todos são salvos?
______________________________________________________________.72

"Fé é a confiança _______________ com que recebemos a Graça".73

Deus – caridade – presente – formosura – dívida – alegrar – merecem – humilde

61 Mt 2.11; 5.23-24; 8.4; 23.18-19; 27.6; Mc 7.11; Lc 21.1,4; Hb 5.1; 8.3-4; 9.9; 11.4; Ap 11.10.
62 Rm 3.25; Hb 2.17; 1Jo 2.2; 4.10.
63 Jo 1.29; Mc 14.12; At 8.32; 1Pe 1.19.
64 Jr 9.23-24; Rm 4.2; 1Co 1.29,31; 9.16; 2Co 12.9.
65 Pv 5.19; 31.30; Nm 3.4.
66 Ver Sl 45.2; 84.11; Pv 1.9; 3.4,22,34; 4.9; 11.16; 13.15; 22.1,11; 28.23; Ec 9.11;10.12; Zc 12.10.
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5) O Poema de Deus (Ef 2.10)

5.1) A Obra-Prima de Deus: a Igreja em Cristo
A palavra traduzida por "feitura" (Almeida) ou "criação" (NVI) é poi,hma, póiēma, 
"poema", "obra de _____".74 Também em Rm 1.20: "as coisas criadas". Deriva de 
poie,w, poiéō, "______", "produzir", "praticar" (mais de 500x  no NT). Ocorre 14x no 
AT (LXX), associado a hf[m, ma'aseh (Sl 143.5; Ec 3.11; 12.14; Is 29.16).
"Somos [plural] feitura [__________]" parece indicar que o poema é a Igreja, que 
une judeus e gentios em um novo povo, os cristãos, como veremos no trecho a 
seguir (Ef 2.11-22). Cada cristão mantém sua individualidade nesta obra, pois 
"criados" está no plural. Também estudaremos sobre isto, no trecho de Ef 4.1-16.
Tudo isto ocorre "em ________________", expressão freqüente nesta carta (14x).

Cristo Jesus – arte – singular – fazer

5.2) Propósito da Salvação: as Boas Obras Preparadas por Deus
"As boas obras são indispensáveis para a salvação – não como sua base ou meio, 
mas, sim, como sua _____________________ e evidência. Não somos salvos por 
causa das obras (8-9), mas somos criados em Cristo Jesus para as boas obras 
(10), que Deus de antemão preparou [proetoima,zw, proetoimázō, Rm 9.23], 
segundo o seu desígnio,... a fim de que continuamente andássemos nelas".75

Os propósitos das boas obras são:
• que outros homens _______________________ a Deus (Mt 5.16; 1Pe 2.12);
• fornecer um ________________ (Tt 2.7);
• ______________ (1Tm 5.25);
• depositar a esperança nas ________________ de Deus (1Tm 6.18);
• _______________ mútuo ao amor (Hb 10.24);
• demonstrar a _____ (Tg 2.17-18).

riquezas – glorifiquem – exemplo – estímulo – conseqüência – fé – evidência

O Espírito nos santifica para estarmos preparados para toda boa obra (2Tm 2.21).

A Palavra nos educa para nos habilitar para toda boa obra (2Tm 3.16-17).

67 MacArthur, pág. 202.
68 Yancey, pág. 25.
69 Swindoll, pág. 54. No original forma o acróstico: GRACE = "God's Riches At Christ's Expense".
70 Erickson, pág. 340. Ver Cl 2.14.
71 Yancey, pág. 71. "O Deus de toda a Graça" (1Pe 5.10)
72 1Jo 2.2; Tt 2.11; 1Tm2.4,6; Jo 3.16-18,36. Fé é necessária para a salvação: Rm 3.21-5.2; Gl 3.
73 Stott, pág. 55.
74 Conforme nota de estudo da BENVI para Ef 2.10; e Swindoll, págs. 56-62.
75 Stott, pág. 57.
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5.3) Quadro de resumo do trecho Ef 2.1-10
Homens por Natureza Homens de Deus

mortos em delitos e pecados (1,5) vivificados (5)
ressuscitados (6)

Diabo, o príncipe (2) entronizados (6)
com Cristo

curso do mundo (2) Andam nas boas obras preparadas por Deus (10)
vontade da carne (3)

merecedores [filhos] da ira (3)
salvos pela graça (5,7,8), 

pelo grande amor (4)
de Deus,
em Cristo

filhos da desobediência (2) poema de Deus, criados em Cristo (10)
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6) Paz que Derruba Muralhas e Edifica um Povo (Ef 2.11-22)

6.1) Os Gentios antes de Cristo (11-12,14,16)
Os judeus vinculavam sua separação dos gentios (não-judeus) à circuncisão (11). O 
templo de Herodes foi "cercado por uma parede de pedra para formar uma divisão, 
com uma inscrição que proibia qualquer estrangeiro de entrar sob pena de morte".76 

Paulo demonstra que esta "________________" (e;cqra, échthra, 14,16, "inimizade") 
não é obra de Deus, mas "obra de mãos humanas" (ceiropoi,htoj, cheiropóiētos), 
"na carne" (evn sarki., en sarki). A circuncisão era um símbolo da aliança de Deus 
com Abraão.
"É quase impossível para nós imaginarmo-nos de volta àqueles dias em que a 
humanidade era profundamente dividida entre judeus e gentios. A Bíblia começa 
com uma declaração clara da unidade da raça humana. No entanto, depois da 
Queda, e do Dilúvio, segue a história das origens da divisão e separação humana. 
Pode parecer que o próprio Deus contribuiu para esse processo quando escolheu 
Israel entre as nações para ser seu povo santo. Contudo, devemos lembrar que, ao 
chamar Abraão, Deus prometeu abençoar todas as famílias da terra, através de sua 
descendência, e que, ao escolher Israel, pretendia que este povo se tornasse luz 
para as nações.77 A tragédia é que Israel se esqueceu de sua vocação, interpretou 
mal seu privilégio, achando-se favorito de Deus, e acabou detestando, e 
desprezando os pagãos, tratando-os como '_____________'".78

No v. 12, Paulo descreve a condição dos gentios antes de Cristo, com 5 "sem":
• "Sem Cristo", ignorando o _____________, o Salvador prometido (Is 53);
• "Separados da comunidade de Israel" - "_________________" (politei,a, 

politéia; At 22.28);
• "Estranhos às ___________ da promessa", ou "estrangeiros" (NVI, BLH);
• "Não tendo _____________";
• "Sem Deus no _________".

Messias – cidadania – esperança – hostilidade – cachorros – alianças – mundo

Figura 4 - O Muro de Inimizade entre Judeus e Gentios

76 Flávio Josefo, "Antiguidades", XV,11,5, citado em Stott, pág. 60; v. 14: "parede de separação".
77 Cf. Gn 12.1-3; Is 42.1-6; 49.6. ev,qnoj, éthnos, no NT, pode ser traduzida "nações" ou "gentios".
78 Stott, pág. 59; confrontar com Mt 15.21-28. At 10.28 ("impuro"; "ilícito associar-se, ou visitar").
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6.2) O Contraste com a Obra de Cristo (13-19)
"Mas, agora, em Cristo..." – contraste entre a situação no passado e a ________.
A palavra-chave aqui é PAZ (eivrh,nh, eirēnē), que ocorre 3 vezes. Cristo:

• ___ a nossa Paz (14; Jo 14.27; 16.33; Fp 4.7,9);
• faz a Paz (15);
• evangelizou a Paz (17; At 10.34-48).

Os efeitos desta obra são:
• aproximou os gentios a Deus por meio de seu ____________ (13);
• derrubou a parede de separação (14); destruiu [matou] a __________ (16);
• de ambos fez um (14), criou em si mesmo um novo homem (15); reconciliou 

em um só ____ com Deus (16; Rm 5.10; 2Co 5.18-20; Gl 3.28; Cl 1.20,22);
• aboliu (katarge,w, katargéō; tornou inoperante) a ___ de mandamentos em 

forma de ordenanças (do,gma, dogma), na Sua carne (15; Cl 2.14);79

• ambos temos ______ ao Pai em um Espírito (18; 3.12; Rm 5.1-2; 1Pe 3.18);
• estrangeiros e peregrinos → ________________ dos santos (19);
• membros da ___________ de Deus (19).

Família – acesso – presente – corpo – concidadãos – inimizade – lei – sangue – é

Figura 5 - Cristo derrubou o muro, matou a inimizade

79 Os três sinônimos de "lei" estão presentes neste verso. Strong - 5918: "no,moj (nómos) é a palavra 
comum que significa lei. Pode significar lei em geral, mas, no N.T., geralmente é a lei de Deus, e mais 
freqüentemente a lei mosaica. evntolh, (entolē) é mais específica, uma ordem particular 
['mandamento': Mt 22.36-40; Jo 12.49-50; 13.34; 14.15,21; 15.10,12; Rm 7.8-13; 13.9; 1Co 7.19; Tt 
1.14; Hb 7.15-19; 1Jo 2.3-8; 3.22-24; 4.21; 5.2-3]. do,gma (dogma) é uma conclusão autoritativa, uma 
proposição que espera-se seja reconhecida como universalmente válida".
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6.3) A Edificação da Igreja, o Santuário de Deus (20-22)
Paulo usa oivkei/oj, oikêios, "membro da ______" de Deus (19), para fazer um 
"gancho" com outra figura para a Igreja, pois oivkodomh,, oikodomē, "edifício", tem a 
mesma raiz.

• Jesus é a "pedra angular" (avkrogwniai/oj, akrogōniâios, 20; ou li,qoj gwni,aj, 
líthos gōnías), a "principal" (kefalh,, kefalē, "cabeça"), a _______ (pe,tra, 
pétra) sobre a qual o edifício se apóia;80

• os apóstolos e os profetas são os ____________ (qeme,lioj, themélios, 20);
• os cristãos são "pedras _______" (1Pe 2.5); alguns são "____________" (Gl 

2.9; Ap 3.12);
• o edifício inteiro (a Igreja), ajustado, cresce (Ef 4.16) para santuário ao 

Senhor (21), ___________ de Deus, em Espírito (At 7.48-50; 17.24) →Δ;
• os ____________ são "co-edificados" nesta obra (22).

Rocha – vivas – colunas – casa – alicerces – gentios – morada

Figura 6 - Igreja, o Santuário Espiritual de Deus

80 Dt 32.4,15,18; 1Sm 2.1-2; 2Sm 22.2,47; Jó 38.6; Sl 118.22; Is 28.16; Mt 7.24-47; 16.18; 21.42;  At 
4.11; Rm 15.20; 1Co 3.9-17; 6.19; 10.4; Hb 11.8-10; 1Pe 2.4-8.
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6.4) Aplicação: Cuidado com Estereótipos!81

As sociedades marginalizam algumas pessoas, estabelecendo preconceitos e 
discriminações: mulheres, homossexuais, pobres, prostitutas, alcoólatras, "feios", 
doentes, etc. Outras são idolatradas por sua posição: artistas, políticos, médicos, 
esportistas; como se fossem perfeitas. Como lidas com os diferentes "tipos" de 
pessoas? _______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

6.5) Lição de Casa - Quadro de resumo do trecho Ef 2.11-22; 3.6
1) Leia novamente o trecho Ef 2.11-22.
2) Leia também Ef 3.1-13.
3) Com base nestes trechos, complete o quadro abaixo:

Gentios
Antes de Cristo Em Cristo

Incircuncisos Na carne Lei inoperante
Inimigos Ajustados

SEM

81 Swindoll, págs. 68-69.
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7) Ministério do Mistério (Ef 3.1-13)

7.1) Revelação do Mistério
Musth,rion (mystērion, "mistério") é um ____________ revelado, "uma verdade que 
esteve oculta ao conhecimento ou entendimento humanos, mas agora está 
desvendada pela revelação de Deus".82 Ocorre 6 vezes em Efésios, 3 no trecho.83

O verbo gnwri,zw (gnōrízō) também ocorre 3 vezes neste trecho. Significa "tornar 
plenamente conhecido".84 Neste sentido o verbo avpokalu,ptw (apocalýptō, no v. 5) 
pode ser considerado sinônimo, pois significa "revelar o que era __________". O 
substantivo correspondente é avpoka,luyij (apocálypsis), "revelação", no v. 3.85

Paulo descreve "resumidamente" (evn ovli,gw|, en olígō, "em _______ [palavras]") o 
mistério nos capítulos anteriores, e o sintetiza no v. 6: "a saber, os gentios são:

• co-herdeiros (sugklhrono,ma, synklēronóma);
• [membros do] mesmo __________ (su,sswma, syssōma);
• co-participantes (summe,toca, symmétocha) da __________;

prefixo sun– 
(syn-, "com")

o em _____________,
o através do Evangelho".

Evangelho (8) = "as insondáveis __________ de Cristo". Em Rm 11.33, Paulo 
descreve os juízos de Deus como "insondáveis" (avnexeu,renhtoj, anexéurenētos)86 e 
os Seus caminhos como "inescrutáveis" (avnexicni,astoj, anexichníastos, 8).87

Figura 7 - Sem rastro, sem pegadas

Através da ___________ a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida 
agora pelos seres celestiais, envolvidos na Batalha Espiritual (ver último capítulo).

Cristo – promessa – oculto – riquezas – Igreja – segredo – poucas – corpo

82 Stott, págs. 80-81.
83 Mt 13.11; Rm 11.25; 16.25; 1Co 2.7; 4.1; 15.51; Ef 1.9; 3.3,4,9; 5.32; 6.19; Cl 1.26-27; 2.2; 4.3; 1Tm 
3.16; Ap 10.7.
84 Strong, item 1107. Jo 15.15; 17.26; At 2.28; Rm 9.22-23; 16.26; 1Co 12.3; 15.1; Gl 1.11; Ef 1.7; 
3.3,5,10; 6.19,21; Cl 1.27.
85 Strong, 601 e 602. Mt 10.26; 11.25-27; 16.17; Lc 2.32; Jo 12.38; Rm 1.17-18; 8.18-19; 16.25; 1Co 
2.10; 3.13; Gl 1.12,16; 3.23; Ef 1.17; 3.3,5; Fp 3.15; 2Ts 2.3,6,8; 1Pe 1.5,7,12-13; 4.13; 5.1; Ap 1.1.
86 Strong (item 419): composição da partícula negativa avn , an, e do verbo evxereuna,w, exereunáō (item 
1830): "indagar, investigar completamente (usado originalmente para descrever um cachorro 
farejando algo com seu nariz). Os profetas procuravam descobrir o tempo do aparecimento do 
Messias". Ver também 1Pe 1.10.
87 Strong (item 421): composição da partícula negativa avn, an, da preposição evx, ex, ("de dentro, para 
fora") e de um derivado de iv,cnoj, ichnos (item 2487: "pegada, pisada, marca").
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7.2) O Ministério da Pregação do Evangelho aos Gentios
Paulo é "diácono", "ministro" (dia,konoj, diákonos) de Deus. A palavra designa o 
"________", não como relação social ("escravidão" → seria dou/loj, dûlos), mas 
como atividade de trabalho ("serviço").
O ministério na Igreja deve ser __________ (1Pe 4.10-11), exercido por pessoas 
_______ (1Tm 3). "Há ____________ de serviços, mas um só Senhor" (1Co 12.5).
Paulo também usa a palavra "dispensação" (oivkonomi,a, oikonomía, que originou 
"economia"), que significa "______________________", como de um mordomo.88 

"Mordomia é o ___________ das riquezas da casa, é ter a chave da caixa forte".89

Passagem paralela: Cl 1.21-29.
diversidade – administração – mútuo – servo – dignas – cuidar

7.3) Autoridade com Humildade (8)
Paulo se declara "o menor de todos (evlacistote,roj, elachistotéros: 'menor que o 
mínimo') os ___________". Não o faz por hipocrisia ou autodepreciação, mas por 
humildade, porque reconhece seu passado indigno (1Tm 1.13), mas aceita a 
responsabilidade de ser apóstolo.90

Ele escreve com autoridade, usando o "____" enfático (evgw,, egō) em Ef 3.1; 4.1; 
autoridade delegada pelo Senhor.
"Paulo sabia combinar a humildade pessoal com a autoridade apostólica. Na 
verdade, ao 'minimizar a si mesmo, engrandecia o seu __________'".91

7.4) Tribulações são parte do Ministério (1,13)
Paulo exorta seus leitores a não _______________ por causa de suas tribulações, 
pois são parte do ministério.92 Por isso, ele está preso.
Aplicação: Intercessão pelos Missionários que sofrem perseguições.

Eu – santos – desanimarem – ofício

88 Lc 16.1-13; 1Co 4.1-2; 9.17.
89 Shedd, pág. 46.
90 Stott, pág. 83.
91 Idem, citando Simpson, pág. 70. Ver também: João Batista em Jo 3.30.
92 Mt 5.11-12; Jo 16.33; At 14.22; 20.23; Rm 5.3; 12.12; 2Co 1.4-8; 2.4; 4.27; 6.4; 7.4; 12.10; Cl 1.24; 
1Ts 1.6-ss; 3.3.
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8) Oração por Poder (Ef 3.14-21)
Paulo inicia uma segunda oração na carta, com "me ponho de joelhos". Não se trata 
de uma obrigação de se orar ajoelhado (seria impossível "orar sem cessar", pois 
viveríamos ajoelhados), mas de uma atitude de __________, de submissão.93 "A 
posição normal para oração entre os judeus era em pé (Lc 18.11,13)... As Escrituras 
não definem regra sobre a posição que devemos adotar ao orarmos".94

8.1) A Família de Deus (15)
Paulo usa neste verso a palavra patria,, patriá, para "família", que expande o 
contexto dos moradores de uma mesma ______ (oi;koj, óikos), para os 
descendentes de um mesmo antepassado. "Não é analogia ('Deus é pai, como os 
pais humanos'), nem projeção (a teoria de Freud de que inventamos Deus por 
precisar da figura de um pai celestial), mas derivação: a paternidade de Deus é a 
realidade arquetípica, 'a fonte de toda paternidade da qual se possa conceber'".95

8.2) O Pedido de Paulo (16)
Na primeira oração (Ef 1.15-ss) Paulo pede ao _____ que dê aos leitores da carta o 
conhecimento da suprema grandeza do Seu poder, exercido em Cristo. Neste trecho 
pede que os fortaleça com Seu poder para compreender e conhecer o Amor de 
Cristo (Jr 9.23-24). Este fortalecimento ocorre:

• conforme a ___________ de Sua glória;
• mediante Seu _______________;
• no homem __________ (Rm 7.22-25).

8.3) Cristão: Habitação de Cristo (17)
Deus não habita em santuário feito por ______ humanas 
(At 7.48; 17.24), mas plenamente em Cristo (Cl 1.19; 2.9) e 
no coração dos crentes (Tg 4.5).
Cristo é a Rocha, o fundamento sobre o qual o cristão deve 
ser edificado, mediante a ____ (Lc 6.48; 1Co 3.11; Cl 1.23; 
1Pe 5.10).
Jesus também é a ______ (Cl 2.7; Rm 11.16-18; 15.12; Ap 
5.5; 22.16; Is 53.2), na qual o cristão deve estar enxertado.

Pai – Raiz – riqueza – interior – mãos – casa – 
reverência – Espírito – fé

Figura 8 - Habitação de Cristo

93 1Rs 8.54; 2Rs 1.13; Ed 9.5; Dn 6.10; Mt 17.14; Mc 1.40; 10.17; Lc 5.8; 22.41; At 7.60; 9.40; 20.36; 
21.5; Rm 14.11; Fp 2.10. Também falsa reverência (escárnio) em Mt 27.29; ou reverência a ídolos, 
falsos deuses (1Rs 19.18; Rm 11.4).
94 Stott, pág. 94.
95 Idem, citando Armitage Robinson no final.
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8.4) O Tamanho do Amor de Cristo (18-19)
Paulo pede a Deus que dê Seu ___________ aos leitores para compreender qual é 
o tamanho do amor de Cristo:96

Largura – tão largo que abrange pessoas de todos os ______ (2Co 5.14; Ap 5; 7);
Comprimento –continuando nossas vidas pela ________________;
Altura – permite levar nossa ______________ até os céus;
Profundidade – alcança o mais degradado _________ e vence a morte.
"Conforme a expressão de Leslie Mitton, achando um paralelo em Rm 8.37-39: 
'Onde quer que se vá, para frente ou para trás, subindo até às alturas ou descendo 
às profundezas, nada nos _____________ do amor de Cristo'".97

Figura 9 - O Tamanho do Amor de Cristo

Conhecer o amor de Cristo = __________98 conhecimento (gnw,sij, gnōsis).99

"para que sejais ________ de toda a plenitude de Deus" – ver estudo em Ef 4.13.
supremo – eternidade – celebração – separará – poder – pecador – povos - cheios

96 Comentários compilados de Shedd, pág. 54; Stott, pág. 98; e Swindoll, pág. 90.
97 Mitton, pág. 134; citado em Stott, pág. 98.
98 "Sobreexcelente" em 2Co 3.10; "superabundante" em 2Co 9.14; também em Ef 1.19; 2.7.
99 NVI traz "conhecimento" e Almeida (RA e RC), "entendimento".
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8.5) Aplicação100

Procure memorizar e meditar sobre a passagem de Ef 3.14-21, para seu 
encorajamento:

• Quando perdemos a energia e motivação na nossa caminhada com Cristo, 
podemos nos lembrar que Ele quer nos fortalecer (16; Is 40.28-31);

• Quando perdemos contato com a realidade e nos sentimos sem amor e 
cuidado, Ele nos dá raiz e alicerce em Seu amor (17; Jr 31.3);

• Quando nossas mentes ficam nebulosas e não nos lembramos daquilo que 
certa vez conhecemos tão bem, Ele centraliza nossos pensamentos na 
imensidão de Seu amor (18-19a);

• E quando perdemos nosso caminho com Ele e nos sentimos vazios, Ele 
enche novamente da abundância de Sua presença (19b).

Se estiveres te sentindo sem energia, sem amor, perdido ou vazio, escreve em um 
caderno o motivo, ora a Deus, e espera, confia.

8.6) Doxologia (20-21)
Paulo exorta seus leitores a louvar a __________ de Deus, por causa do Seu poder 
que atua em nós (lembras-te do cap. 1 da carta?).
Somente Deus pode fazer "infinitamente mais" (ùperekperissou/, hyperekperissû) do 
que tudo que:

• pedimos (de aivte,w, aitéō; Mt 6.8; 7.7-11, etc.101)
• ou ___________ (de noe,w, noéō).

E escreve que o louvor deve ser dado:
• na _____________
• em _________ _________
• por todas as ____________
• pela ___________________.

Cristo Jesus – eternidade – glória – Igreja – gerações – pensamos

100 Swindoll, págs. 91-93.
101 Jo 14.13-14; 15.7,16; Tg 1.5-6; 4.2-3; 1Jo3.22; 5.14-16.
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9) Unidade e Diversidade na Igreja (Ef 4.1-16)

9.1) Andar dignamente (1)
Paulo retoma o "andar" (Ef 2.2,10), iniciando a segunda metade da carta, em que 
ensina a ___________ cristã compatível com a doutrina da primeira metade.
"De modo digno" é avxi,wj, axíōs.102 Deriva do adjetivo para "_________", "valioso".
"Vocação a que fostes chamados" = "o ______________ dado pelo próprio Deus 
que molda cada aspecto de nossas vidas"103

"Vocação" é o substantivo klh/sij, klēsis, derivado de kale,w, kaléō, "chamar", parte 
da palavra evkklhsi,a, ekklēsía, "___________". (mais detalhes em Ef 4.4).
Ele inicia com "_______", no grego parakale,w, parakaléō, literalmente "chamo ao 
meu lado", verbo traduzido por "exortar", "admoestar", "consolar".
"Deus nos chamou para uma vida de _____________ – de liberdade do pecado e 
transformação na semelhança de Cristo (Rm 6; 8; 1Pe 1.13-16). Ele nos chamou 
para ____________ – uma vida que reflita nossa paz em Deus e sua soberania 
sobre toda a Terra (Ef 1.20-23; 2.14-18). Como caminhamos dignos de, ou vivemos 
em um caminho que honre a, este chamado?"104

Igreja – unidade – Rogo – santidade – pesado – prática – propósito
"Paulo elabora quatro verdades quanto ao tipo de unidade que Deus pretende para a 
sua nova sociedade. Podem ser declaradas nas quatro proposições seguintes:

1. Depende da ______________ do nosso caráter e de nossa conduta (v.2).
2. Surge da unidade do nosso ________ (vs. 3-6).
3. É _________________ pela diversidade dos nossos dons (vs. 7-12).
4. Exige a _________________ do nosso crescimento (vs. 13-16)."105

Deus – maturidade – caridade – enriquecida

9.2) Qualidades do Caráter Cristão (2)
Paulo coloca quatro qualidades para o cristão:

• Humildade,
• Mansidão,
• Paciência,
• Suporte Mútuo.

Podemos ver passagem paralela em Cl 3.12-13.
Estão relacionadas com o "_________ do Espírito" ,em Gl 5.22-23, e com as 
características do amor agapē em 1Co 13.4-7.

102 Mt 10.37-38; Lc 7.4; 10.7; Fp 1.27; Cl 1.10; 1Ts 2.12; 2Ts 1.11.
103 Swindoll, pág. 98.
104 Idem.
105 Stott, pág. 104.
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"Os gregos nunca empregavam a palavra 'humildade' (tapeinotēs) num contexto de 
aprovação, muito menos de _______________. Pelo contrário, expressavam com 
ela 'a submissão bajulante de um escravo'".106

"Paulo emprega aqui [tapeinofrosu,nh] tapeinofrosýnē, 'humildade da mente', o 
reconhecimento da dignidade de outras pessoas, a mentalidade humilde de 
_________, que o levou a esvaziar-se a si mesmo e tornar-se um servo".107

"A humildade é essencial à __________... Se, ao invés de fazer de tudo para obter o 
respeito dos outros (orgulho), nós lhes dermos o respeito ao reconhecermos seu 
valor intrínseco dado por Deus (humildade), estaremos promovendo a harmonia na 
sociedade de Deus".108

"Mansidão" é prao,thj, praótēs, ou prau/thj, prâutēs (Mt 5.5; Tg 1.21; 3.13; 1Pe 
3.4,16). "Não é sinônimo de fraqueza; pelo contrário, é a ________________ dos 
fortes, cuja força está sob controle... a qualidade de uma personalidade forte que é, 
mesmo assim, senhora de si mesma e serva de outras pessoas".109

"É especialmente apropriado em pastores que usem sua _______________ 
somente em espírito de mansidão (1Co 4.21; 2Tm 2.25)".110

"Humildade e mansidão formam um par natural (Mt 11.29): 'o homem manso pensa 
bem pouco nas suas reivindicações pessoais, assim como o homem humilde pensa 
bem pouco nos seus __________ pessoais'".111

Cristo – fruto – unidade – méritos – admiração – suavidade – autoridade
"Longanimidade (makroqumi,a, makrothymía) é o 
autodomínio que não retalia apressadamente ao erro;... 
opõe-se a vingança".112 "É agüentar com paciência 
pessoas provocantes tal como, em Cristo, _______ nos 
considerou".113 "Paciência é dar às pessoas _______ – 
algo que precisamos tanto, mas recebemos e damos tão 
pouco".114

"Suportar-se mutuamente" (avne,comai avllh,lwn, 
anéchomai allēlōn) é a "tolerância, 'ação lateral da 
paciência', que resulta em _______ e empatia".115

"O _______ [avga,ph, agápē] é a qualidade final, que 
abrange as quatro anteriores, a coroa e a soma de todas 
as virtudes".116

Deus – perdão – amor – tempo
Figura 10 - Os Pilares do Caráter Cristão

106 Stott, págs. 104 e 105, citando F. F. Bruce no final.
107 Idem, pág. 105, citando Ef 2.3.
108 Idem, pág. 105.
109 Idem.
110 Idem.
111 Idem, citando R. W. Dale.
112 Strong, item 5861. Ver: 1Ts 5.14; Tg 5.7-8; 2Pe 3.9.
113 Stott, pág. 106, citando Rm 2.4; 1Tm 1.16.
114 Swindoll, pág. 100.
115 Idem.
116 Stott, pág. 106.
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9.3) A Unidade da Igreja (3-6)
A Unidade da Igreja foi um pedido da oração de Jesus por Seus _____________ (Jo 
17.11) e pelos crentes (Jo 17.21-23).
_________ acrescenta às quatro qualidades do caráter cristão (v. 2) a "diligência em 
guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz".
"Diligência" = "zêlo" (Rm 12.8,11), "________" (2Pe 1.5; 3.14); ≠ "neglicência"117

"Preservar" (RA) ou "conservar" (NVI) é thre,w, tēréō, melhor traduzida na RC por 
"guardar" (sentido militar: Mt 27.36,54; 28.4; At 12.5). Jesus ensinou a guardar os 
_________________ (Mt 19.17; 28.20; Jo 14.15, 21-24; 15.10), a palavra de Deus 
(Jo 8.51-55; 15.20). Este ensino não era recente para os judeus (Js 22.5).
"Vínculo" é su,ndesmoj, sýndesmos, "amarrado junto", "______________" (Cl 2.19; 
3.14). Parece um trocadilho com o "prisioneiro" (desmios) de Ef 4.1.
A palavra "unidade" (eǹo,thj, henótēs) ocorre somente 2 vezes no NT, ambas nesta 
passagem (3,13). O numeral "_____" (ei-j, hêis; com feminino irregular mi,a, mía) 
ocorre mais de 240 vezes, 7 vezes nos versos 4-6:

• Um só corpo (Rm 12.4-5; 1Co 10.17; 12.12-ss; Gl 3.28; Ef 2.14-16; Cl 3.15);
• Um só Espírito (1Co 12.11-13; Ef 2.18; Fp 1.27);
• Uma só esperança (1Pe 1.3);
• Um só Senhor (1Co 8.6; Tg 4.12);
• Uma só fé (Rm 1.17; 3.22; 2Co 5.7; Gl 5.6,22; Hb 11.1,3,6; Jd 20-21);
• Um só batismo (1Pe 3.21);
• Um só Deus (1Co 8.4-6; Gl 3.20; 1Tm 2.5; Tg 2.19; Jd 25):

o Pai de
o acima de (epi) todos.
o através de (dia)
o em (en).

"O único Pai cria a única __________. O único Senhor Jesus cria a única fé, a única 
esperança e o único batismo. O único Espírito cria o único corpo".118

Paulo – empenho – discípulos – família – ligamento – mandamentos – um

117 Pv 18.9; Mt 23.23; 25.26; 1Tm 4.14.
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9.4) A Diversidade dos Dons Espirituais (7-11)
"Paulo passa de 'todos' para '_______ um', da unidade para a diversidade da 
igreja... A unidade da igreja deve-se à charis, a graça de Deus que nos reconciliou 
consigo mesmo; mas a diversidade da igreja aos charismata (Rm 12.6; 1Co 12.4), 
aos dons de Deus distribuídos aos membros da igreja".119

A graça foi repartida segundo a "________" (me,tron, métron) de Cristo (Rm 12.3).
Paulo cita o Sl 68.18, enfatizando a ___________ de Cristo aos céus, "pois via na 
exaltação de Jesus mais um cumprimento desta descrição do triunfo de Deus. Cristo 
subiu como vencedor para a destra de Deus, e seu séquito de cativos consistia nos 
principados e potestades que derrotara, destronizara, desarmara".120

Paulo troca o texto "recebeu homens por _____________" por "concedeu dons aos 
homens". "A aparente contradição nesses dois textos é apenas formal, não 
substancial... Devemos nos lembrar de que depois de uma conquista, no mundo 
antigo, havia tanto um recebimento de tributo quanto uma distribuição de dádivas. O 
que os conquistadores tomavam dos cativos, doavam ao seu próprio povo".121

"O costume litúrgico nas sinagogas associava o Salmo 68 com o _____________, a 
festa judaica que comemorava a outorga da Lei... Assim como Moisés recebeu a Lei 
e a deu a Israel, assim também Cristo recebeu o Espírito e o deu ao seu povo, a fim 
de escrever a lei de Deus em seus corações e... ensinar-lhe a verdade".122

"Paulo tem em mente não a descida e subida em termos espaciais, mas a 
___________ e a exaltação, que deu a Cristo autoridade e poderes universais".123

"Cristo não subiu aos céus para deixar o mundo, mas para que ele o enchesse 
mundo plenamente com Sua presença... Somente quando Cristo retornou ao ___, 
Ele pôde enviar Seu Espírito e Seus dons [Jo 16.7]".124

Pentecoste – medida – cada – Ascensão – humilhação – dádivas – Pai

118 Stott, pág. 107.
119 Stott, págs. 110-111.
120 Stott, pág. 112.
121 Stott, pág. 112, citando exemplos do AT: Gn 14; Jz 5.30; 1Sm 30.26-31; Sl 68.12; Is 53.12.
122 Stott, págs. 112-113.
123 Stott, págs. 113-114. Ver Fp 2.3-8.
124 Swindoll, pág. 109.
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"Dom espiritual é a habilidade sobrenatural que Cristo dá aos crentes que os habilita 
para realizar funções na igreja com efetividade e _______________...

• ________ crente tem pelo menos um dom (1Co 12.7; 14.1).
• Dons espirituais são dados quando somos salvos e são usados para tornar 

plena nossa ______________ (1Co 14.26b; Ef 4.12; 1Pe 4.11).
• Os dons são variados e desempenham diferentes papéis; alguns são mais 

visíveis, mas todos são igualmente ____________________ (1Co 12.25).
• Todos os dons derivam seu poder da mesma fonte – o Deus _________ (1Co 

12.4-6) – para Sua glória (1Pe 4.11b)".125

No v. 11, Paulo lista quatro ofícios na Igreja, para pessoas "dadas" por Cristo:
1. Apóstolo (avpo,stoloj, apóstolos) – enviado como testemunha ocular da 

ressurreição de Cristo: os ____ (inclui Matias, que substituiu Judas), Paulo, 
Tiago (irmão do Senhor), e mais alguns poucos, pessoalmente escolhidos e 
autorizados por Jesus; não há apóstolos hoje;126

2. Profeta (profh,thj, profētēs) – porta-voz de Deus, para Sua revelação 
direta; para edificação, exortação e consolação (1Co 14.3); ________ o 
ofício profético quando o NT foi completado (1Co 13.8);127

3. Evangelista (euvaggelisth,j, euangelistēs) – tornar o evangelho _______ e 
relevante para descrentes, como Filipe e Timóteo (At 21.8; 2Tm 4.5);128

4. Pastor (poimh,n, poimēn) e Mestre (dida,skaloj, didáskalos) – "________ do 
rebanho de Deus inclui alimentá-lo, através do ensino [da Palavra]".129

Doze – Cada – triuno – cuidar - vocação – destreza – importantes – claro – cessou

9.5) Os Propósitos dos Dons (12)
Paulo estabelece três propósitos para os dons espirituais, em uma seqüência:

• Aperfeiçoamento (katartismo,j, katartismós)130 dos _______ (2Co 13.9,11; Hb 
13.21; 2Tm 3.17)

o Desempenho (e;rgon, érgon, "obra") do serviço (diakonia) – 
"_______________ de todos os crentes"131 (Ef 2.10; 1Co 12.7)];

 ____________ do Corpo de Cristo.
Edificação – santos – ministério

125 Swindoll, pág. 108.
126 Stott, págs. 114-115.
127 Swindoll, pág. 110.
128 Stott, pág. 117.
129 Stott, pág. 118. Ver 1Pe 5.2.
130 Deriva de um verbo que pode significar "remendar" (uma rede de pesca – Mt 4.21), "disciplinar" (Gl 
6.1). "A idéia básica é colocar algo na condição em que deveria ser". William Barclay, citado em 
Swindoll, pág. 115.
131 Stott, pág. 121.
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9.6) Lição de Casa - Dons Espirituais
1) Leia os textos de Romanos 12.6-8; I Coríntios 12.8-10, 28-30 e I Pedro 4.10-11.

2) Liste os DONS ESPIRITUAIS presentes nestes trechos:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

3) Procure o significado destas palavras em dicionários.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

4) Você conhece o Dom Espiritual que Cristo te deu? Comente.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

28



Igreja Batista Cidade Universitária - IBCU
Escola Bíblica de Adultos - EBA - Curso: Efésios e a Igreja

9.7) Não sejamos como crianças (14)
Paulo usa nh,pioi, nēpioi, "criancinhas" (literalmente: "que ainda não sabem 
________"; Mt 21.16; Lc 10.21; Rm 2.20; 1Co 3.1; 13.11; Gl 4.1,3; Hb 5.13).
"Naturalmente devemos ser semelhantes às crianças na sua ______________ e 
inocência [Mt 18.3; 1Co 14. 20], mas não na sua ignorância, nem instabilidade".132

Paulo passa para a metáfora de um barco. Kludwnizo,menoi, klydōnizómenoi, 
"agitados de um lado para outro", deriva de klu,dwn, klýdōn, "_________" (Tg 1.6). 
"Levados" é perifero,menoi, periferómenoi, "__________" ou "impelidos" (Hb 13.9; 
Jd 12; pelo vento forte: a;nemoj, ánemos; Tg 3.4).
As falsas doutrinas são os preceitos ensinados por homens, de vã religiosidade (Mt 
15.9; Cl 2.22). "Os falsos mestres são deliberados em sua fraude e maldosos em 
seus motivos. Paulo menciona que empregam 'truques' [kubei,a, kybéia; da trapaça 
no jogo de ______] e '__________', [panourgi,a, panurgía; Lc 20.23; 1Co 3.19; 2Co 
4.2; 11.3] inescrupulosamente, sem cessar [enganando as pessoas]".133

"Paulo advertiu freqüentemente as congregações da igreja primitiva contra falsos 
mestres. A igreja de Éfeso não foi exceção. Paulo primeiro advertiu os presbíteros 
quanto às sutis heresias que ___________ seu rebanho no ano 58 (At 20.26-31). A 
epístola escrita no ano 61 outra vez preveniu sobre falsas doutrinas. Então, em 64 e 
66 ele fortemente advertiu Timóteo, que servia em Éfeso (1Tm 1.3-6; 4.1-2; 6.20-21; 
2Tm 1.13-14; 2.14-26). Mesmo depois da morte de Paulo, nos anos 80 a 
congregação ainda lutava contra as heresias (1Jo 2.18-19; 4.1-3; Ap 2.1-7)".134

"A BLH capta a imagem de crianças numa tempestade ao traduzir: 'arrastados pelas 
ondas e empurrados por qualquer vento'. Tais são os cristãos __________. Parece 
que nunca chegam a convicções firmes. Pelo contrário, suas opiniões parecem ser 
as do último pregador que ouviram ou do último livro que leram, e caem facilmente 
como presa de cada nova moda teológica".135

Figura 11 - Cristão imaturo

seduziam – onda – falar – humildade – astúcia – carregados – dados – imaturos

132 Stott, pág. 123.
133 Swindoll, pág. 118.
134 Idem, págs. 117-118, citando Barton et alli.
135 Stott, págs. 123-124.
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9.8) Os Objetivos da Edificação da Igreja (13-16)
Paulo termina o verso 12 com "edificação do Corpo de Cristo", um processo que 
deve ___________ (verbo katanta,w, katantáō) a:

• Unidade da _______ e do pleno conhecimento (epignosis, 
Ef 1.17; Cl 1.9-10; 2Pe 1.2,3,8)

• Perfeita varonilidade ("________ Perfeito")
• Medida da estatura de plenitude (Cl 1.19; 2.9) = _________

Filho de Deus
Cristo

Em contraste com a imaturidade espiritual, derivada da instabilidade doutrinária, do 
v. 14, devemos "seguir a verdade em amor". A palavra avlhqeu,ontej, alēthéuontes, 
significa "sendo verdadeiro". "A verdade se torna ríspida se não for equilibrada com 
amor; o amor torna-se frouxidão se não for _______________ pela verdade... O 
apóstolo nos exorta a mantermos os dois juntos, o que não deve ser difícil para 
crentes cheios do Espírito Santo, pois ele mesmo é o Espírito da verdade, e seu 
primeiro fruto é o amor".136

Finalmente, o v. 16 enfatiza a cooperação entre os cristãos. "Como um corpo é 
saudável quando todas as suas partes funcionam de modo apropriado, trabalham 
em uníssono, assim a Igreja é saudável quando todos os seus __________ se 
submetem à liderança de Cristo, andam no Espírito [Gl 5.16], contribuem para a 
congregação com seus dons e talentos e vivem em harmonia entre si,... servindo 
uns aos outros".137

"Eu sou, apesar de tudo, uma simples _________ no corpo de Cristo. É a cabeça 
que tem o papel de orientar os outros membros e de coordenar as ações de toda a 
igreja. Ele apenas me pede lealdade, o compromisso de seguir as mensagens de 
seu Espírito independentemente da forma que virão, a fim de edificar o corpo como 
um todo".138

Homem – célula – chegar – fé – maturidade – fortalecido – membros

136 Stott, pág. 125, citando Jo 14.17; 15.26; 16.13; Gl 5.22.
137 Swindoll, pág. 119.
138 Brand, pág. 234.
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10) Um Novo Caminhar (Ef 4.17-5.21)

10.1) O Velho Caminhar (17-19)
Paulo inicia este trecho com "não mais andeis" (do verbo peripate,w, peripatéō, que 
já ocorreu em Ef 2.2,10; 4.1; presente também em Ef 5. 2,8,15). Isto indica uma 
transformação no "caminhar", no "_______".
O velho "caminhar" é comparado com o proceder dos gentios:

• Mente
o __________ (mataio,thj, mataiótēs; "inutilidade") dos pensamentos 

(nou/j, nûs, "____________"; Rm 1.21,28; 1Co 3.20; 2Pe 2.18)
o obscurecidos (Rm 1.21; 2Co 4.4-6; 1Pe 2.9; 1Jo 2.8-11 – "______") de 

entendimento (dia,noia, diánoia)
o alheios à vida de _________ devido à ignorância (a;gnoia, ágnoia; At 

17.30; 1Pe 1.14; 2.15)
o dureza (pw,rwsij, pōrōsis; "calo", "calejar") do __________ (Mc 3.5; 

6.52; 8.17; Jo 12.40; Rm 11.7,25; 2 Co 3.14)
o insensibilidade (do verbo avpalge,w, apalgéō, composto de apo, 

preposição para "separado de" e algeō, "________", "doer")139

• Atitudes (Mc 7.21-23; Rm 1.28-32; 13.13; Gl 5.19-21; Cl 3.5-7; 1Pe 4.3)
o depravação (avse,lgeia, asélgeia) – "indecência pública de um tipo 

desenvergonhada",140 isto é, falta de _____ (inpudicitia, na Vulgata);
o avidez (pleonexi,a, pleonexía) – o desejo constante e insaciável de 

_____ (e;cw, échō) muito mais (pleon);
o impureza (avkaqarsi,a, akatharsía) –  pode ter um sentido cerimonial 

ou ________ (Rm 1.24; 6.19; 1Ts 4.7; Tt 1.15)
Deus – moral – vaidade – ter – coração – viver – sofrer – pudor – trevas – mente

10.2) Ensino de Jesus (20-21)
Paulo usa três verbos:

• aprender (manqa,nw, manthánō, que dá origem a maqhth,j, mathētēs, 
"______________"; Mt 9.13; 11.29; 28.19-20; Jo 6.45; 13.35; 15.8; Fp 4.9)

• ouvir (avkou,w, akúō; que dá origem à palavra "_____________")
• ensinar (dida,skw, didáskō; que dá origem à palavra "______________")

_________ é o conteúdo ("aprendestes a Cristo"), o mestre ("o tendes ouvido") e o 
ambiente em que o ensino é dado ("nele fostes instruídos").141

Jesus – acústica – didática – discípulo

139 Brand dedica a última parte de seu livro à "Dor" (Quinta Parte - págs. 237-302), por sua 
importância na proteção do corpo humano contra agressões (calor ou pressão excessivos, 
substâncias tóxicas, etc.); experiente no tratamento de pessoas com lepra, demonstra que a 
insensibilidade provocada pela doença é extremamente prejudicial ao organismo.
140 Stott, pág. 130.
141 Stott, pág. 131.
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10.3) A Nova Roupa (22-24)
O ensino (20-21) é:

• (22) Despir-se142 do ________ homem (Rm 6.6; Cl 3.9), que se corrompe por 
desejos enganosos (avpa,th, apátē; "__________________", Mt 13.22; Cl 2.8; 
Hb 3.13; 2Pe 2.13);

• (23) Ser renovado (tempo presente = continuamente) no modo de _______ 
(Rm 12.1-2; 2Co 4.16; Tt 3.5); "se a degradação dos pagãos é devida à 
futilidade das suas mentes, a retidão cristã depende da ___________ 
renovação da nossa mente";143

• (24) Vestir-se144 do novo homem (Cl 3.10-12), _______ (2Co 5.17; Gl 6.15) 
conforme ______ (Gn 1.26) em justiça e santidade, procedentes da verdade.

"O tipo de roupas que usamos depende do tipo de papel que desempenhamos. 
Usamos um tipo de roupa para casamentos, outro para enterros... As roupas de 
muitas pessoas são determinadas pelo __________ (soldados, marinheiros, 
advogados, etc.)... Como nova criação tiramos a velha humanidade e vestimos a 
nova. Assim, devemos também deixar de lado os velhos padrões e adotar os novos. 
Nosso novo papel envolverá novas roupas, e nossa nova vida, um novo estilo ético 
de viver".145

"O novo homem em Ef 4.24 é a pessoa [self] regenerada (Col 3.3-4). Não é, em 
qualquer sentido, a velha pessoa evoluída ou melhorada. A nova pessoa é Cristo 
'___________' no cristão. Ele é a nova natureza unida com o ego".146

Deus – pensar – formado – velho – fascinação – ofício – criado – constante

10.4) Lição de Casa - Renovar a Mente
Lê os trechos Sl 1.1-2; Rm 12.1-2; 2Co 10.5; Fp 1.9-11; Fp 4.8-9 e 2Tm 3.14-17.
Escreve em tuas próprias palavras o que cada passagem te ensina a respeito de 
renovação da mente. 147

10.5) Exemplos Práticos (4.25-5.7)
Paulo apresenta alguns exemplos práticos, com três características comuns:

1. Aplicados a relacionamentos. "A santidade não é uma condição _________ 
experimentada com relação a Deus, isolada dos seres humanos. Ninguém 
pode ser bom 'teoricamente'; deve sê-lo no mundo ______".148

2. ___________________ proibições negativas com mandamentos positivos.
3. Combinam doutrina e__________, isto é, crença e comportamento.149

Equilibram – real – ética – mística

142 αποτιθηµι, apotithēmi: Rm 13.12; Cl 3.8; Tg 1.21; 1Pe 2.1.
143 Stott, pág. 133.
144 ενδυοω, enduoō: Rm 13.12,14; 1Co 15.53-54; Gl 3.27.
145 Stott, págs. 134-135.
146 Dillow, pág. 178. Cita 2Co 5.17; Gl 2.20; 4.19; 6.15; Ef 2.10; Cl 1.27; 3.10; 1Jo 4.12.
147 Swindoll, pág. 128.
148 Stott, pág. 135.
149 Idem.
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Tabela 2 - Proibições e Mandamentos em Ef 4.25-5.7

V. Proibições Mandamentos Observações

25 deixar a mentira150 falar a verdade 
mutuamente

porque somos membros uns 
dos outros (mesmo corpo)

26-27

não pecar151

não ressentir-se
(Dt 24.15)

não ceder ao Diabo152

irar-se

A ira de Deus é justa. A ira de 
Jesus também (Mc 3.5).

A ira do crente pode ser justa 
(Ex 11.18; Sl 119.53).

28 não furtar
(Ex 20.15; Tt 2.10)

trabalhar, com as 
mãos (2Ts 3.12)

para se sustentar, e ainda 
ajudar o necessitado

29 não falar "palavra 
torpe"153

falar somente para 
a edificação

transmitindo graça
(Cl 4.6; Tg 3.2-8)

31-32

livrar-se154 de toda:
amargura (pikría),
cólera (thymós),

ira (orgē),
gritaria (kraugē),

calúnia (blasfēmía),
maldade (kakía)

tornar-se:
bondoso (chrēstós),

compassivo 
(éusplanchnos);155

perdoar-se
mutuamente.

assim como também Deus, 
em Cristo, vos perdoou

(Mt 6.12,14-15; Cl 3.12-13).

3-7

nem mencionar:
pornéia (Lv 18),

impureza (akatharsía)
cobiça (pleonexía),

obscenidade 
(aischrótēs),
conversa tola 
(mōrología),

gracejo (eutrapelía);
não se iludir;

não participar.

ações de graças 
[pela sexualidade 
sadia no contexto 

do casamento]

como convém a santos;
idolatria;

herança no Reino de Cristo;
ira de Deus sobre os filhos da 

desobediência (2.2-3).

30
1-2

não entristecer o 
Espírito de Deus

tornar-se 
imitadores156  de 

Deus;
andar em amor. 

(1Co 16.14; Cl 3.14)

pois nele fomos selados para 
o dia da redenção;

como filhos amados;
como Cristo nos amou e se 

entregou por nós.

150 yeu/doj, psêudos, "falsidade": Ex 20.16; Lv 19.11; Pv 21.16; Jo 8.44; Cl 3.9.
Verdade: Zc 8.16; Pv 8.7; 12.17,19,22.

151 Sl 4.4; Ec 7.9; Mt 5.22; Tg 1.19-20; Rm 12.19-21.
152 Tg 4.7; 1Pe 5.8. "O Diabo espreita pessoas zangadas, para levá-las ao ódio, à violência, ou a um 
rompimento de comunhão" - Stott, pág. 138.
153 sapro,j, saprós, "podre" (peixe em Mt 13.48; árvore em Mt 7.17,18; 12.33).

Também: Mt 12.34-37; 15.11; 1Co 15.33; Cl 3.8.
154 ai;rw, áirō, "tirar" (roupa, em Lc 6.29), "tomar", "levar" (Lc 9.3). Ver: Gl 5.19-21; Cl 3.8.
155 Sl 112.4,5,9; Pv 19.22; 1Pe 3.8. 
156 mimhth,j, mimētēs (dá origem a "mímica"): 1Co 11.1; 1Ts 1.6. Também: Mt 5.45,48; Lc 6.35-36; 1Pe 
1.15-16;1Jo 4.11.
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10.6) Observações no Trecho 5.5-7
O trecho 5.5-7 está claramente ligado com os versículos anteriores (3-4), a respeito 
de imoralidade sexual (pornei,a, pornéia). O significado "_____________" se 
estende para todos os tipos de relação sexual fora do contexto do casamento (Hb 
13.4), principalmente a lista de Lv 18: incesto (6-17), adultério (20), 
homossexualidade (22) e sexo com animais (23).
Algumas observações:

imoral (pórnos)
• nenhum impuro (akáthartos) idólatra tem herança no Reino

ávido (pleonéktēs) ("___________ pelo sexo")157

• passagens paralelas: 1Co 6.9-10; Gl 5.19-21; Cl 3.5-6.
• Cuidado! _____________________________________ (1Co 6.11; Cl 3.7)
• herança no ________ ≠ salvação, vida eterna ou "_______"158

• ninguém vos engane (iluda) = ________ de pecar, ou para pecar?159

• desobediência = conhecer a lei de Deus e deliberadamente não ______.160

• não se tornem co-participantes com eles ≠ isolar-se do __________.161

Reino – mundo – praticar – prostituição – céu – guloso – livre

10.7) Fruto da Luz (8-14)
• Éreis trevas → agora _________ luz (Mt 5.14-16)
• _________ como filhos da luz (Jo 1.9; 8.12; 2Co 4.6; 1Jo 1.5,7; 2.8-10)

bondade
• O _______ (karpo,j, karpós) da luz = retidão (Gl 5.22-23)

verdade
• Provar (dokima,zw, dokimázō, "experimentar") sempre o que é ___________ 

ao Senhor (Rm 12.1-2; Hb 13.21)
• Não sejam cúmplices nas ______ infrutíferas das trevas; antes as reprovai na 

luz.162

• Tudo que se _____________ é luz (Jo 3.19-21)
• Desperta, tu que ________... (Is 60.1-3; 61.1; Rm 6.4-5; 13.11-12; 1Ts 5.6)

Andai – manifesta – agradável – dormes – fruto – sois – obras

10.8) Sabedoria (15-17)
• Cuidado! _____ como andas! Como insensato, ou como sábio?
• Não te _________ insensato!
• Busca discernir a _____________ de Deus (Sl 14.1 x Pv 3.6)!
• Remir o ________ (RA) = "tirar o máximo proveito de cada oportunidade"163

Vê – tempo – tornes – vontade

157 Stott, pág. 146.
158 Dillow, págs. 68-82.
159 Rm 6.18,22; 8.2; Gl 5.1,13,16-ss; Tg 1.25; 2.12; 1Pe 2.16; 1Jo 3.9-10
160 Stott, pág. 147.
161 Idem. Stott cita a versão da BJ: "não vos torneis, portanto co-participantes de suas ações".
162 Rm 16.17-18; 1Co 5.9-11; 2Ts 3.6,14; 1Tm 5.20; 2Jo 10-11.
163 Conforme NVI; ver também Stott, págs. 150-151.
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10.9) Encher-se do Espírito
Embriagar-se de vinho (Pv 20.1; Os 4.11; 7.5; Hc 2.5; 1Ts 5.7)

X
Encher-se do Espírito Santo (At 2.13-18)

"'O vinho – o ________ –... farmalogicamente falando não é um estimulante, é um 
depressivo... Deprime os centros mais elevados do cérebro. Controla tudo quanto dá 
ao homem autocontrole, sabedoria, discernimento, ___________________...' O 
Espírito Santo faz exatamente o oposto. 'Eu o classificaria entre os estimulantes. Ele 
estimula todas as faculdades: a mente e o intelecto, o coração e a vontade'".164

"Se o excesso de álcool desumaniza e transforma o homem em uma__________, a 
plenitude do Espírito Santo nos torna mais humanos, pois nos torna como 
___________".165

avswti,a (asōtía), traduzida como "dissolução" (RA) e "libertinagem" (NVI), é o 
________ de "segurança"; é "vida dissoluta, descontrolada ".166

"O apóstolo lista quatro resultados benéficos de estar cheios do Espírito [ver 
passagem paralela em Cl 3.15-17]:"167

1. Comunhão: 'falando (lale,w, laléō) entre vós com salmos,... _______ e 
cânticos espirituais' (19a); "alguns dos salmos que cantamos não são para 
adoração, mas para mútua exortação; um bom exemplo é o Salmo 95, 
'Vinde',... um convite recíproco ao louvor";168

2. Adoração: 'cantando (a;dw, ádō) e louvando (ya,llw, psállō, _______ [um 
instrumento musical]) de coração ao Senhor' (19b);

3. Gratidão: 'agradecendo (euvcariste,w, eucharistéō) sempre, por tudo, a nosso 
Deus e Pai, em ______ de nosso Senhor Jesus Cristo' (20); "os filhos de 
Deus aprendem a não discutir com Deus em momentos de sofrimento, mas a 
confiar nele, e agradecer pela Sua amorosa providência, através da qual Ele 
pode fazer até mesmo o mal servir aos seus bons propósitos (Rm 8.28); mas 
isto é louvá-Lo por ser Deus, não pelo _____";

4. Submissão mútua: 'sujeitando-vos uns aos outros no _____ de Cristo' (21)
Cristo – hinos – mal – álcool – temor – oposto – nome – equilíbrio – fera – tocar

164 Stott, pág. 153, citando Dr. Martin Lloyd-Jones, Life in the Spirit Marriage, home and Work, 19.
165 Stott, pág. 153.
166 Strong, item 810.
167 Stott, págs. 153-156. A estrutura gramatical do trecho, com imperativo presente passivo (“permitam 
ser enchidos”) seguido por particípios presentes (“falando”, “cantando”, etc.), fornece força imperativa 
secundária aos particípios (como ocorre também em Mt 28.19-20). As ações de “falar”, “cantar”, etc. 
devem ser realizadas simultaneamente e na depedência de “se deixar encher pelo Espírito”.
168 Stott, pág. 154.
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11) Novos Relacionamentos (Ef 5.21-6.9)

11.1) Submissão Mútua (21)
• "Sujeitar" (u`pota,ssw, hypotássō) = " subordinar" (militar), "____________"

o Dignidade (Lc 22.27)
o Igualdade (de pessoas – Gl 3.28; Cl 3.11) X Diferença (de________)

 "Igualdade de __________ não é identidade de papel"169

o Unidade
• Reciprocamente (avllh,lwn, allēlōn): ver nota de fim de textoi

• No temor (fo,boj, fóbos, "__________") do Senhor170

Além dos casos listados a seguir, é ordenada também a submissão a:
1. autoridades seculares (Rm 13.1-6; 1Pe 2.13-17; Tt 3.1);
2. líderes da _________ (Hb 13.17);
3. mais ________ (1Pe 5.5).

"Autoridade no uso bíblico não é um sinônimo de _____________. Todos aqueles 
que ocupam posições de autoridade na sociedade são responsáveis tanto diante de 
Deus, que lhas confiou, quanto às pessoas por cujo benefício a receberam".171

Submissão ≠ obediência incondicional:
"Antes, importa obedecer a ________ do que aos homens". (At 5.29b)

Igreja – Deus – velhos – submeter – valor – ofícios – tirania – medo

169 J. H. Yoder, citado em Stott, pág. 162.
170 Ne 5.9,15; Sl 19.9; 111.10; Pv 1.7; 24.21; 2Co 7.1; 1Pe 2.17. Ver Mt 10.26,28,31; Tg 4.7.
171 Stott, pág. 163.
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11.2) Mandamentos da Esposa (22-24,33)
como ao __________ (22);
como a _____ é submissa a Cristo;
em _______ (24);
como _______ no Senhor (Cl 3.18);
para que a Palavra de Deus não

• Sê submissa ao _________ marido   seja _____________ (Tt 2.5);
para que [o marido] seja ganho ao
  observar vosso comportamento
  _________, em temor (1Pe 3.1-2);
como as _________ mulheres que
  esperavam em Deus (1Pe 3.3-6).

• Respeite (fobe,w, fobéō, "_________") ao marido (33b);
• Ama o marido (fi,landroj, fílandros; Tt 2.4).

"A submissão da esposa deve ser ao marido que a ____, não a um 'bicho-papão'... 
Calvino pregava: 'Os maridos não devem ser cruéis para com as esposas, nem 
pensar que tudo quanto queiram seja permissível ou lícito, porque sua autoridade 
deve ser mais um companheirismo que um senhorio'".172

A "mulher virtuosa" de Pv 31.10-31 é um __________ de esposa.
Igreja – santas – ama – difamada – modelo – temer – tudo – Senhor – honesto – 

convém – próprio
Aplicação:173

1) Reconheces a liderança de teu marido? (SIM) (NÃO) Por quê?
_________________________________________________________________
2) Tu o tratas com respeito, mesmo quando ele discorda de ti? (SIM) (NÃO)
3) Encorajas teu marido? (SIM) (NÃO)
Se a resposta foi "sim": ( ) Concordando em tudo.

( ) Confrontando às vezes, amorosamente.

172 Stott, pág. 175.
173 Adaptado de Swindoll, pág. 172.
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11.3) Mandamentos do Marido (25-33)
como Cristo amou a ___ (25)

• Ama (avgapa,w) tua ___________ esposa como ao próprio ______ (28)
(agapáō) (Cl 3.19) como a ___ mesmo (28, 33)

o Ninguém odeia sua própria _________ (29; Gn 2.24 → v. 31)
• Não a trates com _____________ (pikrai,nw, pikráinō; Cl 3.19)
• Convive174 conforme o conhecimento como ______175 mais frágil
• Trata com ________ (1Pe 3.7) como co-herdeira da graça da ____

para não "cortar"176 tuas _________
Igreja – vida – corpo – ti – orações – vaso – própria – amargura – carne – honra

Aplicação:177

1. Como defines tua autoridade no lar? (EU MANDO) (LIDERO) (N. d. A.)
2. A alegria e plenitude de tua esposa são importantes para ti? (SIM) (NÃO)
3. Ela se sente perdoada e segura, se erra, ou discorda de ti? (SIM) (NÃO)
4. Como a encorajas? Como demonstras tua apreciação? ________________

11.4) O Exemplo de Cristo e a Igreja (22-33)
Grande mistério (32): o relacionamento conjugal puro tipifica Cristo e a Igreja.

é o _______ da Igreja
é o ______________ do corpo (23)
_______ a Igreja e

Cristo se ___________ por ela (25)
para santificá-la, purificando-a por lavagem de ____ pela palavra (26)
para apresentá-la178 a si mesmo __________, santa e imaculada (27)
alimenta e _______ (29)

Salvador – gloriosa – cuida – entregou – cabeça – água – amou
11.5) Mandamentos Mútuos dos Cônjuges (1Co 7)

Cada um conceda ao outro o que lhe é __________ (3);
Não tem _____________ sobre o próprio corpo, e sim o cônjuge (4);

Sexo Não vos __________ mutuamente: (5)
Salvo por acordo, por determinado _________,
Para vos dedicardes à _________,
Para que Satanás não vos _______pela akrasia.

Unidade Não ___________ (10-11);
Reconciliar (11).

Ministério Estão divididos entre cuidar das coisas do __________ e do mundo,
como __________ o cônjuge (32-34).

Senhor – autoridade - devido - agradar - priveis - oração – tempo – separar – tente

174 sunoike,w, synoikéō; "morar junto"; única ocorrência no NT.
175 skeu/oj, skêuos, "utensílio"; metáfora grega do "corpo", como recipiente temporário da alma (Strong, 
item 4632): Rm 9.21-23; 2Co 4.7; 1Ts 4.4; 2Tm 2.20-21.
176 evkko,ptw, ekkóptō; metáfora para "interromper a comunhão com Deus" (como nas ligações 
telefônicas).
177 Adaptado de Swindoll, pág. 173.
178 pari,sthmi, parístēmi, Rm 6.13,16,19; 12.1; 14.10; 2Co 4.14; 11.2; Cl 1.22,28; Jd 24.
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11.6) Mandamentos dos Filhos (1-3)
No _________

● Obedece (u`pakou,w, "sob" + "_______") aos pais pois é _____ (1)179

(hypakúō) é __________ a Deus 
em _____ (Cl 3.20).

• Honra (tima,w, timáō)180 a teu pai e tua mãe (2; Ex 20.12; Dt 5.16; Mt 15.4)
o Promessa: para que 

 te torne ______ (eu=, êu), e
 seja de vida _______181 sobre a terra (3)182

• Não _________ a teu pai ou tua mãe (Ex 21.17; Lv 20.9; Pv 20.20; Mt 15.4)
o Pena: _________.

Senhor – longa – tudo – morte – ouvir – reto – maldiga – bem – agradável
11.7) Mandamentos dos Pais (4)

• Não provoqueis vossos filhos à ____183

o para que eles não _____________ (avqume,w, athyméō; Cl 3.21)
• Educai (evktre,fw, ektréfō, derivado de "________")

o na _______________ (paidei,a, paidéia)184 do __________
o na admoestação (nouqesi,a, nuthesía)185

"Ao disciplinar uma criança, você deve ter primeiramente controlado a si mesmo... 
Que direito tem você de dizer a seu filho que ele precisa de disciplina quando você 
obviamente está precisando também? O autocontrole é uma condição prévia 
essencial no controle dos outros".186

Senhor – disciplina – ira – nutrir – desanimem
Aplicação:187

1. A perspectiva de teus pais quanto à tua individualidade foi: (+) (-)
2. Que desafios enfrentas em aceitar teus filhos como indivíduos?

__________________________________________________________________

179 di,kaioj, díkaios.
180 Ver também Rm 13.7; 1Pe 2.17.
181 makrocro,nioj, makrochrónios, única ocorrência no NT; Strong, item 3118.
182 O texto em Efésios segue a LXX e omite no final "que o SENHOR, teu Deus, te dá", presente em 
ambos os trechos (Ex 20.12 e Dt 5.16).
A desonra conduz a maldição (Dt 27.16; Ez 22.7). Malaquias 1.6 estende a desonra a Deus Pai.
183 Em Cl 3.21 o verbo utilizado é erethízō ("excitar", "incitar", "provocar"). Em Ef 6.4,é parorgizō 
("incitar à ira", "zangar"). Strong, itens 2042 e 3949.
184 Pv 4.1-4; 19.18; 22.6,15; At 7.22; 22.3; 1Co 11.32; 2Co 6.9; 1Tm 1.20; 2Tm 2.25; 3.16; Tt 2.12; Hb 
12.5-11; Ap 3.19.
185 At 20.31; Rm 15.14; 1Co 4.14; 10.11; Cl 1.28; 3.16; 1Ts 5.12,14.
186 Martin Lloyd-Jones, Life in the Spirit Marriage, home and Work, 279; em Stott, págs. 187-188.
187 Adaptado de Swindoll, págs. 180-181.
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11.8) Mandamentos do Servo (5-8)
"Um escravo é uma ferramenta viva, assim como uma ferramenta é um escravo 
inanimado".188

"Um escravo é uma espécie de propriedade que tem alma".189

com _______ (5; 1Pe 2.18) e tremor,
em simplicidade190 de _____ (5; Cl 3.22),
como a ___________ (5,6; Cl 3.24)
não servindo à _______ (6; Cl 3.22)191

• Obedece a teu _______ não para _______ a homens (6; Cl 3.22)192

(segundo a carne) fazendo, de alma, a ________ de Deus (6)
servindo com boa vontade193 (7)
ciente de receber a _______194 (8; Cl 3.24)
em _____, sendo agradável (Tt 2.9)
se ____ e cordato, ou perverso (1Pe 2.18)

• Não sejas respondão (avntile,gw, antilégō, "______________"; Tt 2.9)
• Não __________ (Tt 2.10)
• Demonstra a boa ___, para adornar em tudo o ensino de Deus (Tt 2.10)

Cristo – tudo – vontade – coração – senhor – recompensa – vista – agradar – fé 
bom – furtes – temor – contradizer

Aplicação:195

1) Se considerares Deus como teu verdadeiro empregador, o que faria de modo 
diferente em teu trabalho?  ____________________________________________
2) Que notas (de 0 a 10) daria para teu (tua): a) Integridade? ( )

b) Respeito? ( )
c) Diligência? ( )

11.9) Mandamentos do Patrão (9)
• __________ do mesmo modo (sê como o servo – 9; Jó 31.13-15; Mt 7.12);
• Não ___________ (9; ver 1Pe 2.23);
• Trata com retidão e ___________ (Cl 4.1);
• Sabe que o Senhor de ambos está no ______ (9; Cl 4.1) e

não é ______________196 (9; Cl 3.25).
Procede – parcial – céu – ameaces – eqüidade

188 Aristóteles, "Ética de Nicômaco", VIII.11.6; citado em Stott, pág. 189.
189 Aristóteles, "Política", 1.2.4; citado em Stott, pág. 189.
190 ap̀lo,thj, haplótēs, "singularidade", "simplicidade', derivada de "sem dobra".
191 ovfqalmodouli,a, ofthalmodulía, "serviço realizado [apenas] sob os olhos do mestre, pois sua 
[presença] geralmente estimula maior diligência; sua ausência, por outro lado, permite lentidão", 
Strong, item 3787.
192 avnqrwpa,reskoj, anthrōpáreskos, únicas ocorrências no NT. Combina "homem" e "agradar" 
(avre,skw, aréskō: Rm 8.8; 15.1-3; 1Co 7.32-34; 10.33; Gl 1.10; 1Ts 2.4; 4.1; 2Tm 2.4).
193 eu;noia, éunoia, "boa mente", única ocorrência no NT.
194 avntapo,dosij, antapódosis, "recompensa", "restituição", "retribuição"; Lc 14.14; Rm 11.35; 12.19.
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12) A Batalha Espiritual (Ef 6.10-20)
"Estou espantado com o número de cristãos que estão sendo arrastados ao 
florescente movimento da 'batalha espiritual'... Uma prova da influência que o 
misticismo tem exercido sobre a igreja está no fato de que um movimento tão 
obcecado por Satanás e por seus demônios pudesse, de repente, tornar-se tão 
popular entre os crentes. Muitas das táticas advogadas por estes supostos peritos 
em batalha espiritual (que falam como se tivessem grande autoridade) não têm 
qualquer fundamento bíblico; são fruto do misticismo exagerado... Devemos nos 
equipar para a batalha espiritual, tornando-nos peritos na retidão, não concen-
trando nossos pensamentos e energias no inimigo, temendo o seu poder (Fp 4.8; 
Rm 16.19)... Nossa suficiência em Cristo nos torna aptos para a batalha".197

12.1) Os inimigos (11-12)
as ________ (methodeia; 11; 4.14) do diabo
não sangue e _______ ("seres humanos")

Nossa luta198 é contra principados e potestades (12)
dominadores deste mundo tenebroso
espíritos do ______ (12,13,16; 5.16)199

Esta luta ocorre nas regiões celestiais (12; 1.3,20; 2.6; 3.10)!

12.2) Sede fortalecidos por Deus, para permanecerem em pé! (10-14)
Paulo exorta a:

• Ser fortalecido por Deus (10; 1.19; 3.16);200

• ________ a armadura de Deus (11,13; 4.24; Rm 13.14; Cl 3.10);
• Permanecer ________ (i[sthmi, hístēmi; "permanecer em pé"; 11,13,14);201

• Resistir (avnqi,sthmi, anthístēmi; combina "permanecer em pé" + "_______") 
ao diabo (13; Tg 4.7; 1Pe 5.8-9).

Quatro princípios para permanecerem em pé:202

1. Nenhum ataque satânico é mais _______ que Deus;
2. Nenhum ____________ satânico pode penetrar a armadura de Deus;
3. Nenhuma força satânica pode derrotar a _______ de Deus;
4. Nenhum mal satânico pode prevalecer sobre as _______ do povo de Deus.

Vestir – firme – forte – ciladas – orações – obra – esquema – contra – carne – mal

195 Adaptado de Swindoll, págs. 186-187.
196 proswpolhyi,a, prosōpolēpsía, "julgar pela aparência"; At 10.34; Rm 2.11; Cl 3.25; Tg 2.1-9.
197 MacArthur, págs. 180-182.
198 pa,lh, pálē; "luta romana (competição entre dois na qual cada um se esforça para derrubar o outro, 
decidida quando o vencedor é capaz de manter seu oponente no chão com seu braço sobre o 
pescoço)", Strong, item 3823; Gn 32.25; Jó 14.14.
199 ponhri,a, ponēría, "perversidade", "malícia"; e ponhro,j, ponērós, "maligno", às vezes usado como 
referência ao Diabo (Mt 5.37; 6.13; 13.19,38; Jo 17.15; 2Ts 3.2-3; 1Jo 2.13-14; 3.12; 5.18-19)
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12.3) A Armadura de Deus (13-17)
"Armadura" (Ef 6.11,13; Lc 11.22 – panopli,a, panoplía) = o conjunto de armas de 
ataque e _________ que o soldado carregava. A palavra deriva de o[plon, hóplon, 
"arma" ou "instrumento" (Jo 18.3; Rm 6.13; 13.12; 2Co 6.7; 10.3-4).
"Nossa suficiência em Cristo inclui armas que são divinamente poderosas, que 
podem destruir as fortalezas do mundo dos espíritos e todos seus pensamentos 
altivos contra o conhecimento de Deus... Não são frases místicas ou chavões. Não 
fornecem o poder de repreender ou dar ordens aos demônios. Nada há de ______ 
ou misterioso nestas armas. Não são complicadas...".203

Cinto (zw,nh, zōnē)204

Tira de couro usada para ______ a espada (2Sm 20.8)205

• Verdade (14)
• Entendimento (1Pe 1.13)

Couraça (qw,rax, thōrax; latim: lorica)
Colete, feito de couro ou metal, para proteger os 
dois lados do corpo, do pescoço até o umbigo.206

• Justiça (14; Is 59.17)
• Fé e ________ (1Ts 5.8)

Calçados (do verbo u`pode,w, hypodéō)
Embora não esteja escrito neste versículo, os soldados 
da época, assim como os discípulos, calçavam 
_______________ (sanda,lia; latim: caligae).207

• Evangelho da paz (15; 2.17; Is 52.7)
• Prontidão (et̀oimasi,a, hetoimasía; 15; At 23.23; Tt 

3.1; 1Pe 3.15)

Amor – sandálias – defesa – secreto – prender
200 Dt 20.3-4; Js 1.6-9; 1Cr 28.20; 2Cr 15.7; Sl 138.3; Is 35.4; 40.31; Ag 2.4; Rm 4.18-22; Fp 4.13; Cl 
1.11; 1Tm 1.12; 2Tm 2.1; 4.17; 1Pe 4.11.
201 Rm 5.2; 11.20; 14.4; 1Co 10.12; 16.13; 2Co 1.24; Gl 5.1; Fp 4.1; Cl 4.12; 2Ts 2.15; 2Tm 2.19; 1Pe 
5.10,12; Jd 24; Ap 6.17.
202 Swindoll, pág. 193.
203 McArthur, pág. 195.
204 Mt 3.4; 10.9; na passagem é usado o verbo perizw,nnumi, perizōnnymi (Lc 12.35,37; 17.8; At 12.8).
205 DBA, item 10995.
206 Strong, item 2382; DBA, item 11263.
207 Calçados de couro, com solas pesadamente cravejadas, fixos nos calcanhares e nas canelas com 
tiras de couro, que deixava os dedos dos pés livres. (Markus Barth, "Ephesians", vol. 2, p. 798, citado 
em Stott, pág. 214). Ver Mc 6.9; At 12.8.
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Figura 12 - Cinto da Verdade

Figura 13 - Couraça da Justiça

Figura 14 - Calçados 
do Evangelho da Paz
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Escudo (qureo,j, thyreós208; latim: scutum)
Antiga arma de defesa, que os soldados, por meio de 
braçadeiras, prendiam num dos braços para se proteger dos 
golpes de espada ou de lança209 [ou de flechas]. Media cerca 
de 1,2 m x 0,75 m. Consistia de duas camadas de madeira 
coladas juntas, e cobertas com linho e couro, fixadas com 
ferro em cima e embaixo.210

• Fé (16)
• Socorro (Dt 33.29)
• _____________211

Capacete (perikefalai,a , perikefaláia; latim: galea)
Peça da armadura feita de bronze ou couro, para proteger 
a________.212

• Salvação (16; Is 59.17; 1Ts 5.8)

Espada (ma,caira, máchaira; latim gladius)
Única arma da lista que tanto pode ser usada para defesa como para ataque. 
Como se trata da espada _________ (cerca de 50 cm de lâmina), "o ataque 
em mira envolverá um ____________ pessoal bem de perto".213

• Palavra de Deus (17; Hb 4.12; Dt 33.29 → 1Jo 2.14)

Confiança – encontro – cabeça – curta

208 Derivada de qu,ra, thýra, “porta”.
209 DBA, item 12043.
210 Stott, págs. 215-216.
211 1Sm 17.45; Sl 28.7; 115.9-11; 144.2; Pv 30.5.
212 DBA, item 10852.
213 Stott, pág. 217. A Bíblia usa a palavra ròmfai,a, rhomfáia, para a espada longa (Gn 3.24, e mais de 
150 versos, na LXX; no NT: Lc 2.35; Ap 1.16; 2.12,16; 6.8; 19.15,21).
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Figura 15 - Escudo da Fé

Figura 16 - Capacete da Salvação

Figura 17 - Espada do Espírito: A Palavra de DEUS
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12.4) Oração - O Complemento da Armadura de Deus (18-20)
"A oração deve permear toda a nossa guerra espiritual. Equipar-nos com a armadura 
de Deus não é uma operação __________. É em si mesma uma expressão de 
nossa dependência de Deus... Deste modo as Escrituras e a oração permanecem 
juntas como as duas principais armas que o Espírito coloca em nossas mãos".214

Paulo usa 4 vezes a palavra pa/j (____, "todo(a)(s)") no v. 18, a respeito de orar:
• com toda oração e ____________,
• em todo tempo no ______________;
• _____________ com toda perseverança;215

• por todos os __________.
Paulo também pediu que orassem por ele (19-20), para que ele tivesse a intrepidez 
(parrhsi,a, parrēsía, "coragem, ousadia no _________")216 de continuar pregando, 
apesar dos sofrimentos.
"Ele era suficientemente sábio para saber da sua própria necessidade de força para 
ficar firme contra o inimigo, e suficientemente humilde para pedir que seus 
__________ orassem com ele e por ele".217

Espírito – vigiando – mecânica – santos – súplica – falar – pas

12.5) Aplicação: Cristão X Adversidade
Veja o poder de Deus, e não o tamanho do problema!

Armadura de Golias (1Sm 17.4-7)

X

Fé de Davi (1Sm 17.32-ss)

12.6) Vestindo a Armadura de Deus!
Instruções para a montagem da figura da próxima página:
1) Se desejar, tire uma fotocópia;
2) Se desejar pintar com lápis de cor, faça-o antes de recortar;
3) Recorte as partes, seguindo as bordas e as linhas tracejadas;
4) Dobre as abas das figuras;
5) Monte o "soldado cristão" com a "Armadura de Deus", conforme Ef 6.13-17.

214 Stott, pág. 218.
215 Lc 12.37; 21.36; 1Co 16.13; Cl 4.2; 1Ts 5.6,10; 1Pe 5.8.
216 Ver Mc 8.32; Jo 7.4,13,26; 10.24; 18.20; At 4.13,29,31; 9.27-28; 13.46; 14.3; 19.8; 26.26; 28.31; 
2Co 3.12; Fp 1.20; Cl 2.15; 1Ts 2.2; 1Tm 3.13; Hb 3.6; 4.16; 1Jo 2.28; 3.21; 4.17; 5.14.
217 Stott, pág. 219.
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13) Conclusão (Ef 6.21-24)

13.1) Os Propósitos da Ida de Tíquico à Ásia (21-22)
Tíquico, "irmão amado e fiel ministro do Senhor", vai à Ásia para:

• Informar (gnwri,zw, gnōrízō; ver Ef 3.1-ss) a respeito de Paulo (21; Cl 4.7) e 
de suas ________ (21);

• Encorajar (parakale,w, parakaléō; ver Ef 4.1) seus _________ (22; Cl 4.8).

13.2) Despedida de Paulo (23-24)
Paulo emprega algumas expressões de sua saudação no início da carta (Ef 1.2):

• "Paz" (23),
• "Graça" (24), e
• "da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo" (23);

e introduz algumas novidades em sua despedida:
• "_________" (23);218

• "Amor com ____" (23; Gl 5.6; 2Ts 1.3; 1Tm 1.14; Fm 5-7);
• "Todos que _______ incorruptivelmente (1Pe 1.4,23; 3.4) o Senhor" (24).

Irmãos – amam – fé – obras – corações

218 Jesus chamou os discípulos de "meus irmãos" (Jo 20.17). Assim também faziam os discípulos (Jo 
21.23; At 1.15,16; 2.29,37. etc.).
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i NOTAS DE FINAL DE TEXTO
Atitudes que devemos ter reciprocamente:

● Paz (Mc 9.50; Rm 12.18; 14.19; 2Co 13.11; 1Ts 5.13)

● Amor (Jo 13.34-35; 15.12,17; Rm 12.5,10,16; 13.8; Gl 5.13; 1Ts 3.12; 4.9; 2Ts 1.3; 1Pe 1.22; 1Jo 3.11,23; 4.7,11,12; 2Jo 1.5)

● Não julgar (Rm 14.13; Tg 4.11)

● Edificar (Rm 14.19; 1Ts 5.11)

● Paciência (Rm 15.5; Ef 4.2; 1Ts 5.14)

● Consolação (Rm 15.5; 2Co 13.11; 1Ts 4.18; 5.11,14)

● Acolher (Rm 15.7)

● Exortação (Rm 15.14; 1Ts 5.14)

● Saudação (Rm 16.16; 1Co 16.20; 2Co 13.12; 1Pe 5.14)

● Cuidar (1Co 12.25)

● Servir (Gl 5.13)

● Carregar os fardos (Gl 6.2)

● Mansidão (Ef 4.2)

● Humildade (Rm 12.16; Ef 4.2; Fp 2.3; 1Pe 5.5)

● Suportar (Ef 4.2; Cl 3.13; 1Ts 5.14)

● Verdade / Não mentir (Ef 4.25; Cl 3.9)

● Benignidade (Ef 4.32)

● Compaixão (Ef 4.32)

● Perdão (Ef 4.32; Cl 3.13)

● Submissão (Ef 5.21)

● Praticar o bem (1Ts 5.15)

● Consideração (Hb 10.24)

● Não difamar (Tg 4.11)

● Não queixar [murmurar] (Tg 5.9; 1Pe 4.9)

● Confissão de pecados (Tg 5.16)

● Oração (Tg 5.16)

● Hospitalidade (1Pe 4.9)

● Comunhão (1Jo 1.7)
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