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Introdução
A coroa das escrituras escrita por São Paulo.

J. Armitage Robinson

A epístola de Paulo sobre o terceiro céu.
A. T. Pierson

I. Posição singular no cânon
Em alguns sentidos, Efésios é uma epístola típica de
Paulo: contém a saudação, as ações de graças, o de-
senvolvimento da doutrina seguido de sua aplica-
ção e as saudações finais. No entanto, embora seja
uma verdadeira epístola, é como se fosse um ser-
mão ou um culto cristão com orações e doxologia.
Nessa carta, “entramos para a tranqüilidade e o si-
lêncio do santuário [...] aqui prevalece uma atmos-
fera de repouso, de meditação, de adoração e paz”,
diz Moorehead.1

Apesar de muitos comentaristas concordarem com
a avaliação de Robinson citada acima, alguns estu-
diosos modernos rejeitam o consenso cristão de de-
zoito ou dezenove séculos e dizem que Paulo não
poderia ter escrito Efésios. Será este um ponto de vis-
ta válido à luz dos fatos?

II. Autoria††

A evidência externa em prol de Efésios como autênti-
ca epístola paulina é sólida e forte. Não há outra carta
de Paulo que tenha uma corrente de testemunhas
tão antiga e contínua, começando com Clemente de
Roma, Inácio, Policarpo e Hermas e seguindo até
Clemente de Alexandria, Ireneu e Hipólito. Marcião
a inclui no seu “cânon”, embora a chame de “Lao-
dicense”. O cânon muratoriano também lista Efésios
como sendo de autoria de Paulo.

A evidência interna inclui o fato de que o autor por
duas vezes diz que se chama Paulo (1:1 e 3:1), e o
conteúdo é tão parecido com o da carta aos Colos-
senses (em alguns aspectos) que ambas devem ter
sido escritas quase ao mesmo tempo. A estrutura de
Efésios, como já dito, é tipicamente paulina. É verda-
de que Paulo introduz alguns pensamentos novos
nessa carta. Porém, se um escritor não puder fazer isso
sem ser chamado de falsificador, as oportunidades
para os comentaristas bíblicos ajudarem os santos a
amadurecerem se tornarão de fato muito raras!

O primeiro teólogo a rejeitar a autoria paulina de
Efésios foi provavelmente o liberal alemão Schleier-
macher. Muitos estudiosos modernos seguiram o seu
exemplo, tais como Moffatt e Goodspeed. Vocabu-

lário, estilo, doutrina “avançada” e outros argumen-
tos subjetivos são reunidos como prova para negar
que a carta deva ser atribuída ao apóstolo. Todas es-
sas teorias, porém, são rebatidas de forma satisfató-
ria. À luz da sua irrefutável evidência externa e do
grande número de comentaristas que vêem Efésios
não somente como a alma de Paulo, mas, conforme
diz Coleridge, como a sua mais “divina escritura”, a
carta deve ser aceita como genuína.

III. Data
Junto com Colossenses, Filipenses e Filemom, Efésios
faz parte das chamadas “Epístolas da Prisão”. A qual
encarceramento se refere (3:1; 4:1) tem sido assunto
de debate. Enquanto alguns crêem que se trata dos
dois anos de prisão em Cesaréia, ou mesmo um en-
carceramento em Éfeso não comprovado, o peso da
evidência recai sobre a primeira prisão em Roma
(pouco depois de 60 d.C.). A carta foi levada para a
província da Ásia por Tíquico (6:21-22) assim como
a carta aos Colossenses (4:7-9). Eis a razão da simi-
laridade doutrinária que há entre ambas. As mesmas
idéias estavam ao mesmo tempo na mente do autor
enquanto escrevia essas epístolas.

IV. Contexto e tema†††

O assunto principal de Efésios é o que Paulo chama
de “mistério”, não com o sentido de algo que não
tem explicação, mas como uma verdade maravilho-
sa não conhecida até então.

A verdade sublime que compõe o tema da obra é
o anúncio de que os crentes tanto judeus como gen-
tios formam agora uma unidade em Cristo Jesus. São
membros lado a lado da mesma igreja, o corpo de
Cristo. No presente momento estão assentados em
Cristo nos lugares celestiais. No futuro, vão comparti-
lhar da sua glória como Cabeça de todas as coisas.

Esse mistério é mencionado em cada um dos seis
capítulos da carta aos Efésios.

No capítulo 1 é chamado de mistério da vontade
de Deus e aponta para o futuro, para o tempo em
que todas as coisas nos céus e na terra convergirão
para Cristo (v. 9-10). Crentes judeus (indicados pelo
uso da primeira pessoa do plural nos verbos do v. 11)

† Veja “Suplementos” > “O grande teatro de Éfeso”.
1 (Introdução) William G. MOOREHEAD, Outline Studies in Acts and
the Epistles, p. 214.
†† Veja “Suplementos” > “Autores do Novo Testamento”.
††† Veja “Suplementos” > “Os temas das cartas do Novo Testa-
mento”.
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B. Paulo louva a Deus pelas bênçãos da graça
(1:3-14)

C. Ações de graças e orações de Paulo pelos
santos (1:15-23)

D. O poder de Deus manifesto na salvação de
gentios e judeus (2:1-10)

E. A união em Cristo de crentes judeus e
gentios (2:11-22)

F. Um parêntese sobre o mistério (3:1-13)
G. A oração de Paulo pelos santos (3:14-19)
H. A doxologia de Paulo (3:20-21)

II. A prática do crente que vive no Senhor (4—6)
A. Apelo por união na comunhão cristã (4:1-6)
B. O programa para o bom funcionamento

dos membros do Corpo (4:7-16)
C. Apelo por uma nova moralidade

(4:17—5:21)
D. Apelo por piedade pessoal no lar cristão

(5:22—6:9)
E. Exortações acerca da batalha cristã

(6:10-20)
F. Saudações pessoais de Paulo (6:21-24)

COMENTÁRIO

I. A posição do crente em Cristo (1—3)

A. Saudação (1:1-2)
1:1 O nome Paulo significa “pequeno”. Embora esse
nome talvez fosse adequado para descrever seu físi-
co, a influência espiritual de Paulo foi enorme. Ele se
apresenta como apóstolo de Cristo Jesus. Isso signi-
fica que foi designado pelo Cristo ressurreto para
cumprir uma missão especial. Essa missão era pregar
o evangelho aos gentios e ensinar a grande verdade
acerca da igreja (3:8-9). Visto que a carta aos Efésios
tem como tema a igreja e visto que a verdade acerca
dela foi revelada aos apóstolos e profetas (3:5), Paulo
tem razão em apresentar-se como apóstolo. Não foi
por orgulho que ele o fez, mas como uma forma de
esclarecer que tinha autoridade para falar sobre o
assunto. A fonte de sua autoridade é expressa nas
palavras por vontade de Deus. Não foi Paulo que es-
colheu seu ofício. Também ele não foi investido nessa
função por homem nenhum. Tratava-se de um chama-
do divino do princípio ao fim (Gl 1:1).

A carta é endereçada aos santos que vivem em
Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Santos são pessoas
que foram separadas do mundo por Deus. É um
nome que se aplica no NT a todos os crentes, os nas-

Efésios 1:1

e crentes gentios (indicados pelo uso da segunda
pessoa do plural nos verbos do v. 13) terão a sua par-
te na glória daquele dia. Reinarão com ele sobre
todo o universo, como seu corpo e sua plenitude
(v. 22-23).

O capítulo 2 descreve o processo através do qual
judeus e gentios são salvos pela graça de Deus;
como são reconciliados com ele e uns com os outros;
como, unidos a Cristo, são feitos um novo homem; e
como formam um templo santo no qual Deus habi-
ta por seu Espírito.

O capítulo 3 fornece uma explicação mais comple-
ta do mistério. Ali é descrito o mistério “de Cristo”
(v. 4), ou seja, Cristo, como o Cabeça, e todos os cren-
tes, como o seu corpo. Nesse corpo, crentes gentios
são co-herdeiros, membros ligados entre si e co-par-
ticipantes da promessa de Deus (v. 6).

O capítulo 4 dá ênfase à unidade do corpo e ao
plano de Deus para o seu crescimento rumo à ma-
turidade (v. 1-16).

No capítulo 5, o mistério é intitulado Cristo e a
igreja (v. 32). O relacionamento entre ambos é o pa-
drão para o relacionamento entre o marido crente e
a sua esposa.

Finalmente, o capítulo 6 fala do mistério do evan-
gelho, do qual Paulo era embaixador em cadeias
(v. 19-20).

É interessante imaginar o impacto dessas verdades
sobre os crentes gentios a quem foram dirigidas. Eles
não somente eram salvos pela graça por meio da fé
como os judeus, mas pela primeira vez ocupavam lu-
gar de igual privilégio entre eles. No que diz respei-
to à sua aceitação perante Deus, em nada eram
inferiores. E estavam destinados a ser entronizados
com Cristo como seu corpo e sua noiva, partilhando
da glória do seu reino universal.

Outro tema importante de Efésios é o amor (agape
em grego, um amor que se manifesta através da von-
tade). Paulo inicia e termina a sua epístola com essa
palavra (1:4; 6:24), e a emprega em Efésios, tanto na
forma verbal como substantiva, mais do que em qual-
quer outra de suas epístolas. Pode haver aqui um in-
dício da presciência do Espírito, uma vez que trinta
anos mais tarde aquela numerosa e ativa congrega-
ção ainda lutava contra doutrinas falsas. Contudo,
em sua carta dirigida à igreja de Éfeso, nosso Senhor
diz que aqueles irmãos haviam deixado o seu pri-
meiro amor (Ap 2:4).

Esboço
I. A posição do crente em Cristo (1—3)

A. Saudação (1:1-2)
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que Paulo expõe extensivamente na carta aos Efé-
sios — os judeus e os gentios formam um só corpo
em Cristo.

Graça [...] e paz vêm de Deus, nosso Pai, e do Se-
nhor Jesus Cristo. Paulo não hesitou em colocar o
Senhor Jesus no mesmo pé de igualdade com Deus
Pai: ele honrou o Filho da mesma forma que honrou
o Pai. E todo crente deve fazer o mesmo (Jo 5:23).

Observe-se a maravilhosa combinação das pala-
vras Deus, nosso Pai. O termo Deus, quando toma-
do isoladamente, pode dar a impressão de um ser
infinitamente elevado e de quem não podemos nos
aproximar. Por outro lado, o nome Pai fala de alguém
que está bem perto e acessível. Ligando essas duas
palavras com o termo nosso temos a assombrosa ver-
dade de que o alto, o sublime Deus que habita a eter-
nidade é também o Pai amoroso de todo aquele que
é nascido de novo pela fé no Senhor Jesus.

O título completo do nosso Salvador é Senhor Je-
sus Cristo. Como Senhor, ele é o nosso mestre abso-
luto, com autoridade sobre tudo o que somos e
temos. Como Jesus, ele é nosso Salvador que nos li-
vrou do pecado. Como Cristo, ele é nosso Profeta,
Sacerdote e Rei divinamente ungido. Quanto o ouvi-
do atento pode descobrir em seu nome!

B. Paulo louva a Deus pelas bênçãos da graça
(1:3-14)

1:3 Depois da sua breve saudação, o apóstolo ergue
a voz num magnífico hino de louvor, atingindo talvez
os mais elevados níveis de adoração do NT. Aqui
percebe-se um coração que transborda de gratidão
a Deus pelas bênçãos da graça. Nesses versículos
(3-14) Paulo traça a atividade de Deus na salvação
desde a eternidade passada, atravessando o tempo e
atingindo a eternidade futura. E isso envolve necessa-
riamente o mistério da vontade de Deus — os crentes
judeus e gentios como co-participantes na herança
gloriosa.

Ele começa convidando todos os que conhecem a
Deus para bendizê-lo, ou seja, alegrar o coração dele
por meio do louvor e da amorosa adoração. Aquele
que é bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus
Cristo. Em certas ocasiões Jesus se dirige a Deus
chamando-o somente de Deus (Mt 27:46). Em outras
ocasiões chama-o de Pai (Jo 10:30). O bendito é tam-
bém quem abençoa. Nós o bendizemos quando o lou-
vamos. Ele nos abençoa e nos alegra, fazendo chover
sobre nós as riquezas da sua graça.

Ele nos tem abençoado com toda a sorte de bên-
ção espiritual nas regiões celestiais em Cristo.
Aqui temos uma pirâmide de graça:

Efésios 1:2-3

cidos de novo. Basicamente a palavra se refere à po-
sição do crente em Cristo, mais do que ao que ele é
em si mesmo. Em Cristo todos os crentes são santos,
mesmo quando não se comportam de maneira santa.
Por exemplo, Paulo chama os crentes de Corinto de
santos (1Co 1:2). Porém, pelo que há nessa carta fica
evidente que a vida deles não era santa. Entretanto,
a vontade de Deus é que a vida prática do crente seja
condizente com a sua posição em Cristo: santos de-
vem ter vida santa.

E fiéis em Cristo Jesus. A palavra fiéis significa
aqueles que crêem, sendo, portanto, uma descrição
dos cristãos verdadeiros. É verdade que os crentes
também devem ser fiéis no sentido de fidedignidade,
ou seja, devem ser merecedores de confiança. Porém,
a idéia principal é que são pessoas que aceitaram
Cristo Jesus como o seu único Senhor e Salvador.

Dois dos manuscritos mais antigos omitem as pala-
vras em Éfeso, embora elas estejam presentes na
maioria dos demais. Por isso, muitos estudiosos da
Bíblia consideram a epístola uma carta circular, escri-
ta para ser lida em congregações espalhadas por vá-
rios lugares dos quais Éfeso era o mais importante.
Felizmente essa questão não afeta em nada a auten-
ticidade ou o valor da carta.

1:2 A seguir vêm as saudações do apóstolo aos san-
tos. Cada palavra é carregada de significado espiri-
tual — diferentemente das saudações vazias de hoje.

Graça é ajuda divina para a vida diária. Os leitores
da carta já haviam sido salvos pela graça de Deus,
seu favor imerecido para com os perdidos. Porém,
agora precisavam da força vinda de Deus para poder
enfrentar os problemas, provações e tristezas da
vida. Isso é o que o apóstolo lhes deseja aqui.

Paz descreve um espírito tranqüilo em todas as
circunstâncias transitórias da vida. Os santos experi-
mentaram paz com Deus quando foram convertidos.
Porém careciam da paz de Deus no dia-a-dia, isto é,
repouso calmo e seguro que independe das circuns-
tâncias e resulta do hábito de levar tudo a Deus em
oração (Fp 4:6-7).

Vale a pena notar que em primeiro lugar vem a gra-
ça e depois a paz. A ordem é sempre essa. Só depois
que a graça trata do problema do pecado é que pode
haver paz. E é somente através da força imerecida
que Deus dá diariamente que o crente experimenta
paz, perfeita paz, em todas as vicissitudes da vida.

Graça (charis) era uma palavra caracteristicamen-
te grega. Já a palavra hebraica paz (shâlom) era usa-
da pelos judeus em suas saudações. Juntando as duas
temos o evangelho em miniatura dado ao mundo.
Unindo-as temos também a verdade da igreja do NT
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da no Calvário. Agora são acessíveis através dele.
Tudo quanto Deus tem para o crente está no Senhor
Jesus. Para receber essas bênçãos é preciso estar
unido a Cristo pela fé. A partir do momento em que o
homem está em Cristo, ele se torna possuidor de to-
das elas. Chafer escreve: “Estar em Cristo, o que é a
porção de todos os salvos, é participar de tudo o que
Cristo fez, de tudo o que ele é e de tudo o que ele
será”.2

Em Cristo é uma das expressões chave de Efésios.
Existem duas verdades estreitamente relacionadas
no NT — a verdade referente à posição do crente e a
verdade referente à sua vida prática.

Em primeiro lugar considere-se a posição do crente.
Todas as pessoas do mundo estão “em Adão” ou “em
Cristo”. Os que estão “em Adão” permanecem nos seus
pecados e, portanto, sob a condenação de Deus. Não há
nada neste mundo que possam fazer para agradar a
Deus ou obter o seu favor. Não podem esperar nada de
Deus e só merecem perecer eternamente.

Quando alguém é convertido, Deus não mais o
considera um filho condenado de Adão. Antes, o vê
como estando em Cristo e o aceita com base nisso. É
importante compreender essa verdade. O pecador
crente não é aceito por causa do que ele é em si mes-
mo, mas porque está em Cristo. Quando está em
Cristo, ele comparece perante Deus revestido da
dignidade do próprio Cristo e desfrutará do favor de
Deus e da sua aceitação enquanto Cristo desfrutar
disso, ou seja, para todo o sempre.

Portanto a posição do crente se refere ao que ele é
em Cristo. Porém, ainda há outro aspecto presente
nesse quadro — a vida prática do crente. Isto sim se
refere ao que ele é em si mesmo. A sua posição é
perfeita, porém a sua prática é imperfeita. A vontade
de Deus é que a prática do crente corresponda cada
vez mais à sua posição. Nunca corresponderá perfei-
tamente antes do dia em que chegar ao céu. Porém,
o processo de crescimento em santificação e na seme-
lhança a Cristo deve continuar enquanto o cristão es-
tiver aqui na terra.

Quando se compreende a diferença entre a posição
do crente e o seu estado, torna-se mais fácil conciliar
versículos que parecem contraditórios como, por
exemplo, os seguintes:

Note-se em primeiro lugar que nem o coração, nem
a mão de Deus sabem economizar — toda sorte de
bênção espiritual. Note-se também que são bênçãos
espirituais. A maneira mais fácil de explicar essas
bênçãos é contrastá-las com as bênçãos de Israel sob
a lei. No AT, o judeu fiel e obediente era galardoado
com uma vida longa, uma família numerosa, colhei-
tas abundantes e proteção dos seus inimigos (Dt
28:2-8). Em contraste com isso, as bênçãos dos cris-
tãos são espirituais. Trata-se de tesouros imateriais,
invisíveis e incorruptíveis. É verdade que os santos do
AT também provavam algumas bênçãos espirituais,
porém o cristão hoje desfruta de bênçãos que antes
eram desconhecidas.

As bênçãos dos crentes estão nas regiões celestiais,
literalmente “nos céus”. Em vez de serem bênçãos
materiais terrenas, são bênçãos espirituais nas re-
giões celestiais. A expressão nas regiões celestiais
é repetida cinco vezes na epístola aos Efésios:

TODA SORTE DE BÊNÇÃO ESPIRITUAL NAS REGIÕES
CELESTIAIS EM CRISTO

TODA SORTE DE BÊNÇÃO ESPIRITUAL
NAS REGIÕES CELESTIAIS

TODA SORTE DE BÊNÇÃO
ESPIRITUAL

BÊNÇÃO ESPIRITUAL

BÊNÇÃO

Quando unimos essas passagens, temos uma ver-
dadeira definição bíblica das regiões celestiais. Con-
forme diz Unger: “Trata-se da esfera da posição do
crente e daquilo de que desfruta como resultado de
estar unido a Cristo pelo batismo do Espírito.” Todas
as bênçãos espirituais são em Cristo. Foi ele quem
as obteve para os crentes através da sua obra concluí-

1:3
1:20

2:6

3:10

6:12

A esfera da bênção espiritual dos crentes.
O local onde Cristo está presentemente
entronizado.
O local onde o crente está entronizado
atualmente em Cristo.
O lugar de onde os anjos presenciam a
sabedoria de Deus exibida na igreja.
A região onde nasce o conflito presente do
cristão com os espíritos imundos.

2 (1:3) Lewis Sperry CHAFER, The Ephesian Letter, p. 74.

Os crentes são perfeitos
(Hb 10:14)
Crentes estão mortos para
o pecado (Rm 6:2)

Os crentes são uma nação
santa (1Pe 2:9)

Os crentes devem ser
perfeitos (Mt 5:48)
Os crentes devem
considerar-se mortos para
o pecado (Rm 6:11)
Os crentes devem levar
uma vida santa (1Pe 1:15)

Efésios 1:3
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A primeira coluna se refere à posição do crente e a
segunda se refere à sua prática.

A carta de Paulo aos Efésios se divide em duas
partes que correspondem a essas verdades: capítulos
1—3: A nossa posição — o que somos em Cristo. Ca-
pítulos 4—6: a nossa prática — o que deveríamos
ser. A primeira parte se refere à doutrina; a segunda,
ao dever. Nos primeiros três capítulos, a posição do
crente é freqüentemente descrita com frases como:
“em Cristo”, “em Cristo Jesus”, “nele”, “em quem”.
Nos últimos três capítulos, a frase “no Senhor” é
usada geralmente para exprimir a responsabilidade
do crente para com Cristo como Senhor. Alguém disse
mui propriamente que a primeira parte dessa carta
descreve o crente nos lugares celestiais em Cristo Je-
sus, enquanto a última parte o descreve na cozinha.

Consideremos agora algumas das bênçãos espirituais
nas regiões celestiais que são nossas em Cristo.

1:4 A primeira é comumente chamada de eleição.
Assim como nos escolheu, nele, antes da fundação
do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis
perante ele; e em amor.

Notemos em primeiro lugar o lado positivo da elei-
ção nas palavras nos escolheu. Depois há o aspecto
posicional dessa verdade nele: É na pessoa e obra do
Senhor Jesus que todos os propósitos de Deus acon-
tecem. O tempo em que Deus fez a eleição é indicado
na expressão antes da fundação do mundo. Seu pro-
pósito é para sermos santos e irrepreensíveis pe-
rante ele; e em amor. Esse propósito não será
realizado em sua totalidade até estarmos com ele nos
céus (1Jo 3:2), porém o processo deve progredir na
nossa vida aqui.

Oração: “Senhor, faz-me santo agora, visto que
esse é o teu propósito final para mim. Amém”.

A eleição divina

A doutrina da eleição divina levanta sérios problemas
na mente humana e, por isso, deve-se considerar
mais detalhadamente o que a Bíblia ensina (e o que
ela não ensina) sobre esse assunto.

Em primeiro lugar, as Escrituras ensinam que Deus
escolhe pessoas para a salvação (2Ts 2:13). A Bíblia
se refere aos crentes como “eleitos, segundo a pres-
ciência de Deus” (1Pe 1:2). Ensina que as pessoas po-
dem saber se são eleitas ou não pela sua resposta ao
evangelho: os que ouvem o evangelho e crêem são
eleitos (1Ts 1:4-7).

Em contrapartida, a Bíblia nunca ensina que Deus
escolhe pessoas para a perdição. O fato de Deus es-
colher alguns para serem salvos não implica que ele
condena arbitrariamente todas as outras pessoas.

Deus nunca condena quem merece ser salvo (mas não
há ninguém que mereça ser salvo); antes, ele salva
alguns que deviam ser condenados. Quando Paulo
descreve os eleitos, ele os chama de: “vasos de mi-
sericórdia, que para glória preparou de antemão”
(Rm 9:23). Porém, quando se volta para os perdidos,
diz somente: “vasos de ira, preparados para a per-
dição” (Rm 9:22). Deus prepara vasos de misericór-
dia para a glória, porém não prepara homens para
a destruição; eles é que fazem isso por conta própria
com sua descrença.

A doutrina da eleição permite que Deus seja Deus.
Ele é soberano, ou seja, pode fazer o que quiser.
Deus, porém, nunca deseja fazer algo injusto. Se o
homem fosse abandonado a seus próprios esforços,
todos estariam perdidos. Por que ele não teria o di-
reito de mostrar-se misericordioso para com alguns?

No entanto, há outro lado nessa questão. A mes-
ma Bíblia que ensina a eleição soberana também fala
da responsabilidade humana. Ninguém pode usar a
doutrina da eleição como desculpa para não ser sal-
vo. Deus fez um convite de salvação sincero a todas
as pessoas de todos os lugares (Jo 3:16; 3:36; 5:24;
Rm 10:9,13). Toda e qualquer pessoa pode ser salva
arrependendo-se dos seus pecados e crendo no Se-
nhor Jesus Cristo. Por isso, se alguém se perder, foi
porque quis, e não pela vontade de Deus.

A verdade é que a mesma Bíblia ensina tanto a
eleição como a salvação livre para todos os que a que-
rem receber. Essas duas doutrinas se encontram num
mesmo versículo: “Todo aquele que o Pai me dá,
esse virá a mim; e o que vem a mim, de modo ne-
nhum o lançarei fora” (Jo 6:37). A primeira parte do
versículo fala da eleição soberana de Deus; a segun-
da parte estende o convite de misericórdia a todos.

Isso representa uma dificuldade para a mente hu-
mana. Como poderá Deus escolher alguns e, no en-
tanto, oferecer livre salvação a todos os homens?
Realmente esse é um mistério. Porém é mistério so-
mente para nós, e não para Deus. A melhor manei-
ra de proceder é aceitar ambas as doutrinas, visto que
a Bíblia ensina as duas. A verdade não é encontrada
num meio-termo entre a eleição divina e a livre von-
tade do homem, porém em aceitar os dois pontos
extremos. W. G. Blaikie faz o seguinte resumo:

Soberania divina, responsabilidade humana e
oferta de misericórdia livre e universal se encon-
tram nas Escrituras e, embora não sejamos ca-
pazes de harmonizá-las pela lógica, devem ter
lugar na nossa mente.3

Efésios 1:4

3 (Excurso) W. G. BLAIKIE, “Ephesians”, Pulpit Commentary, XLVI:3.
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1:5 A segunda bênção espiritual que vem dos te-
souros da graça de Deus é a predestinação, ou preor-
denação. Embora relacionada de alguma maneira à
eleição, não é a mesma coisa. Eleição é a escolha fei-
ta por Deus de um povo para a salvação. Já a predes-
tinação significa que Deus de antemão determinou
que todos os que seriam salvos também seriam
adotados na família de Deus como filhos. Ele podia
nos salvar sem nos tomar como filhos, mas decidiu
fazer as duas coisas.

Muitas traduções ligam as últimas duas palavras
do versículo 4 com o versículo 5 da seguinte maneira:
em amor nos predestinou.

Isso nos faz lembrar a maravilhosa afeição que
moveu Deus a nos tratar tão graciosamente.

Temos o fato da nossa gloriosa adoção ensinado na
frase: nos predestinou para ele, para a adoção de
filhos. No NT adoção significa colocar o crente na
família de Deus como filho adulto e maduro, com to-
dos os privilégios e responsabilidades dessa posição
(Gl 4:4-7). O Espírito de adoção planta no crente o
impulso de se dirigir a Deus como Pai (Rm 8:15).

Nossa adoção de filhos é por meio de Jesus Cris-
to. Enquanto estávamos nos nossos pecados, Deus
não podia nos levar a essa posição tão próxima dele
e marcada por tanto carinho. Por isso o Senhor Jesus
veio à terra e, por sua morte, sepultamento e ressur-
reição, resolveu o problema dos nossos pecados, sa-
tisfazendo as exigências de Deus. O valor infinito do
seu sacrifício no Calvário providenciou a base justa
sobre a qual Deus pode nos adotar como filhos.

Isso tudo foi feito segundo o beneplácito de sua
vontade. Eis a soberana motivação por trás da pre-
destinação. Isso responde à pergunta: “Por que ele
agiu assim?”. Simplesmente porque essa era a sua
vontade. Deus não poderia ficar satisfeito até estar
rodeado de filhos feitos à imagem de seu Filho unigê-
nito, unidos a ele e semelhantes a ele para sempre.

1:6 Para louvor da glória da sua graça, que ele
nos concedeu gratuitamente no Amado. Paulo, ao
contemplar a graça de Deus primeiramente em nos
eleger e depois predestinando-nos para sermos seus
filhos, interrompe a sua meditação sempre com a
mesma frase que é tanto uma exclamação como uma
explanação e uma exortação. De fato, é uma excla-
mação — é como se as glórias transcendentes da sua
graça lhe tivessem momentaneamente tirado o fôle-
go. É também uma explanação mostrando que no seu
lidar conosco Deus tem como alvo a sua própria gló-
ria. Eterna adoração realmente lhe é devida por esse
incomparável favor. Notem-se aqui os termos da sua
graça — nos concedeu gratuitamente; os recipien-
tes da sua graça — nós; e o meio da sua graça — no

Amado. Finalmente, a frase é também uma exorta-
ção. Paulo está como que dizendo: “Louvemos a Deus
por sua gloriosa graça”. Antes de prosseguir, faça-
mos isso agora mesmo!

Grandioso Deus das maravilhas! Todos os teus
caminhos manifestam os teus atributos divinos.
Porém a brilhante glória da tua graça resplan-
dece acima de todas as outras. Quem é Deus
perdoador como tu?

Quem tem graça tão rica e tão livre?
Samuel Davies

1:7 Percorrendo a vastidão sublime do plano eter-
no de Deus para o seu povo, chegamos ao fato da
redenção. O termo descreve o aspecto da obra de
Cristo pelo qual somos livres da escravidão e da cul-
pa do pecado, sendo postos numa vida de liberdade.
O Senhor Jesus é o Redentor (no qual temos a re-
denção) e nós somos os remidos. O preço da reden-
ção é o seu sangue; nada mais serviria.

Um dos resultados da redenção é a remissão dos
pecados. Remissão não é o mesmo que redenção; é
um dos seus frutos. Cristo teve de satisfazer comple-
tamente as exigências decorrentes dos nossos peca-
dos antes que eles pudessem ser perdoados. Isso foi
feito na cruz. Agora —

A justiça severa nada mais pode pedir;
e a misericórdia pode revelar sua imensa ampli-

tude.

A dimensão do perdão (NVI) concedido é revelada
nas palavras segundo a riqueza da sua graça. Se
pudermos medir a riqueza da graça de Deus, então
poderemos medir o quanto Deus nos perdoou. Ora,
sua graça é infinita! Logo, assim também o seu per-
dão (NVI).

1:8 Foi em graça que ele nos escolheu, predesti-
nou e redimiu. Porém, isso não é tudo. Deus derra-
mou abundantemente essa mesma graça sobre nós
em toda a sabedoria e prudência. Isso significa que
ele graciosamente compartilhou seus planos e propó-
sitos conosco. É seu desejo que tenhamos consciência
e entendimento dos seus planos para a igreja e o uni-
verso. Dessa forma, ele nos recebeu por assim dizer
em seu círculo de confiança e nos revelou o grande
alvo para o qual toda a história caminha.

1:9 Agora Paulo fala da maneira especial como
Deus nos demonstrou toda a sua sabedoria e prudên-
cia, a saber, desvendando-nos o mistério da sua
vontade. Esse é o tema dominante da epístola — a
verdade gloriosa acerca de Cristo e da igreja. É um

Efésios 1:5-9
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mistério não no sentido de ser oculto, porém no senti-
do de ser um segredo santo previamente desconhe-
cido, mas agora revelado aos santos. Esse plano
glorioso originou-se na vontade soberana de Deus, à
parte de qualquer influência externa: segundo o seu
beneplácito. E o objetivo desse plano é o Senhor Je-
sus Cristo, o que é indicado pela cláusula: que propu-
sera em Cristo.

1:10 Paulo agora inicia uma explanação mais deta-
lhada do plano de Deus. Neste capítulo ele considera
principalmente o aspecto futuro do mistério. Os capí-
tulos 2—3 esclarecem o aspecto presente.

A época que Paulo tem em vista é indicada pela
expressão a dispensação (administração, grego,
oikonomia) da plenitude dos tempos. Entendemos
que isso se refere ao milênio, quando Cristo voltará à
terra para governar como Rei dos reis e Senhor dos
senhores. Deus tem uma economia ou um plano espe-
cial de administração para o tempo final da história
humana neste mundo.

Esse plano é “fazer convergir em Cristo” tudo o que
há. Durante o reino milenar, todas as coisas, tanto
as do céu como as da terra, convergirão em Cristo.
O Salvador que agora é rejeitado e repudiado será
então preeminente, Senhor de tudo, o objeto da ado-
ração universal. Esse é o alvo de Deus — colocar
Cristo na posição de cabeça sobre todas as coisas,
tanto as do céu como as da terra, no reino.

A extensão do domínio de Cristo se encontra nas
palavras: “todas as coisas, tanto as do céu como as
da terra”. Bellett escreve:

Esse é um segredo nunca antes conhecido. Na
profecia de Isaías temos um lindo quadro da ter-
ra durante o milênio. Porém, o que sabemos so-
bre os céus durante o milênio, quando Cristo será
cabeça? Acaso Isaías disse alguma vez que todas
as coisas, tanto as do céu como as da terra, con-
vergirão num homem glorificado?4

O versículo 10 é usado algumas vezes para apoiar
a falsa doutrina da salvação universal. O texto é tor-
cido para sugerir que no fim todas as coisas e todas as
pessoas serão restauradas e reconciliadas em Cristo.
Porém, essa idéia é totalmente estranha à passagem.
Aqui Paulo fala de domínio universal, e não de salva-
ção universal!

1:11 Um aspecto vital do mistério é que tanto cren-
tes judeus como gentios têm parte no grande progra-
ma de Deus. O apóstolo fala do mistério em relação
aos crentes judeus nos versículos 11-12; em relação
aos crentes gentios no versículo 13; e depois reúne
os dois no versículo 14.

Acerca dos cristãos de descendência judaica, Paulo
escreve: nele, digo, no qual fomos também feitos
herança. O seu direito de participar da herança não
está baseado nos antigos privilégios nacionais, mas
somente na sua união com Cristo. A herança aqui
olha para a frente, para o tempo em que eles e todos
os verdadeiros crentes serão manifestos como o corpo
de Cristo, a noiva do Cordeiro, a um mundo atônito.

Desde a eternidade aqueles crentes judeus esta-
vam separados para ocupar um lugar de privilégio
conforme a vontade soberana de Deus, sendo predes-
tinados segundo o propósito daquele que faz todas
as coisas conforme o conselho da sua vontade.

1:12 O propósito da referida predestinação é ser-
mos para louvor da sua glória. Em outras palavras,
os cristãos são troféus da graça, exibindo o que Deus
pode fazer com matéria bruta pouco aproveitável, tra-
zendo assim glória para o seu nome.

O apóstolo fala de si mesmo e dos outros judeus
crentes ao escrever nós, os que de antemão espera-
mos em Cristo. Tem aqui em mente o remanescente
santo de judeus que respondeu positivamente ao
evangelho nos primeiros dias do cristianismo. As
boas-novas foram pregadas em primeiro lugar aos
judeus. A nação de Israel, porém, em sua maioria
rejeitou completamente o evangelho. Contudo, um re-
manescente piedoso creu no Senhor Jesus. Paulo fa-
zia parte desse grupo.

Será diferente quando o Salvador vier pela segun-
da vez. Então a nação olhará para ele, “a quem tras-
passaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um
primogênito” (Zc 12:10). “E, assim, todo o Israel será
salvo, como está escrito: Virá de Sião o libertador e
ele apartará de Jacó as impiedades” (Rm 11:26).

Paulo e os seus contemporâneos de ascendência
judaica confiaram no Messias antes do restante da
nação. É por essa razão que ele usa a descrição “nós,
os que de antemão esperamos em Cristo”.

Os que “de antemão esperam” no Messias reinarão
com ele sobre a terra. O restante da nação formará os
súditos terrenos do seu reino.

1:13 Nesse versículo Paulo passa a se referir a
outro grupo de pessoas. Falava antes de crentes que
eram judeus de nascimento. Agora passa a falar de
crentes gentios. Agora ele usa vós em vez de “nós”.
Os que foram salvos do paganismo têm a sua parte
no mistério da vontade de Deus, assim como os ju-
deus convertidos. Dessa forma, Paulo menciona as
etapas pelas quais os efésios e outros gentios foram
trazidos à união com Cristo.

4 (1:10) John G. BELLETT, Brief Notes on the Epistle to the Ephe-
sians, p. 6-7.

Efésios 1:10-13
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Ouviram o evangelho.
Creram em Cristo.
Foram selados com o Santo Espírito da promessa.
Em primeiro lugar ouviram a palavra da verdade,

o evangelho da sua salvação. Isso se refere basica-
mente às boas-novas da salvação pela fé no Senhor
Jesus. Porém, num sentido mais amplo, inclui todos os
ensinamentos de Cristo e dos apóstolos.

Tendo ouvido essa mensagem, entregaram-se a
Cristo num ato decisivo de fé. O Senhor Jesus é o ob-
jeto verdadeiro da fé. A salvação se encontra somen-
te nele.

Logo que creram, foram selados com o Espírito
Santo da promessa (NVI). Isso mostra que todo ver-
dadeiro crente recebe o Espírito de Deus como sinal
de que lhe pertence e que será guardado por ele até o
dia em que vai receber um corpo glorificado. Assim
como em assuntos legais um selo indica o dono e
implica segurança, assim também nos assuntos di-
vinos. O Espírito de Deus habitando em nós é sinal
de que somos propriedade de Deus (1Co 6:19-20), e
garante a nossa segurança até o dia da redenção
(Ef 4:30).

O nosso selo é intitulado o Espírito Santo da pro-
messa. Em primeiro lugar, ele é o Espírito Santo. Isso
indica o que ele é em si mesmo. Depois é o Espírito
da promessa. Foi prometido pelo Pai (Jl 2:28; At 1:4),
e pelo Senhor Jesus (Jo 16:7). Além disso, é a garan-
tia de que todas as promessas de Deus aos crentes
serão cumpridas.

O versículo 13 completa a primeira das várias men-
ções da Trindade na carta.

Deus Pai (v. 3)
Deus Filho (v. 7)
Deus Espírito (v. 13)
1:14 Mais uma vez Paulo muda o pronome. Ele

une o “nós” dos versículos 11-12 ao “vós” do versícu-
lo 13 para formar o pronome nossa do versículo 14.
Através desse inteligente recurso literário, ele pre-
nuncia o assunto de que vai tratar de maneira mais
ampla nos capítulos 2—3, a união de crentes judaicos
com crentes gentios para formar um novo organismo,
a Igreja.

O Espírito Santo é o penhor ou garantia da nossa
herança. Isso se refere a um pagamento prévio que
assegura que a quantia toda será paga um dia. O pe-
nhor só se distingue pela sua quantia.

No dia em que somos salvos, o Espírito Santo co-
meça a revelar-nos algumas das riquezas que serão
nossas em Cristo. Ajuda-nos a antever a glória vin-
doura. Porém, como poderemos ter a certeza de que
um dia receberemos a herança toda? O próprio Espíri-
to Santo é o nosso penhor ou garantia.

Como selo ele garante que seremos mantidos sãos
e salvos para um dia receber a herança. Como pe-
nhor ele garante que a nossa herança será preser-
vada.

O Espírito é o penhor da nossa herança, até ao
resgate da sua propriedade. O penhor antecipa o dia
da redenção plena da mesma forma que as primícias
antecipam a colheita completa. O papel do Espírito
como penhor terminará quando a sua propriedade for
redimida. O que Paulo quer dizer Paulo com as pala-
vras sua propriedade?
1. Pode ser que ele se refira à nossa herança. Tudo

quanto pertence a Deus pertence também a nós no
Senhor Jesus: somos herdeiros de Deus e co-her-
deiros com Jesus Cristo (Rm 8:17; 1Co 3:21-23). O
próprio universo foi profanado pela entrada do pe-
cado e precisa ser reconciliado e purificado (Cl 1:20;
Hb 9:23). Quando Cristo voltar para reinar sobre a
terra, esta criação que geme será libertada da es-
cravidão da corrupção para a liberdade gloriosa dos
filhos de Deus (Rm 8:19-22).

2. A expressão sua propriedade pode significar tam-
bém o corpo do crente. Nosso espírito e alma foram
redimidos quando confiamos em Cristo. Porém, a
redenção do nosso corpo ainda é futura. O fato de
sofrermos, envelhecermos e morrermos prova que
o nosso corpo ainda não foi redimido. Quando Cris-
to voltar para nos buscar (1Ts 4:13-18), nosso corpo
será transformado para se conformar ao corpo da
sua glória (Fp 3:21). Então seremos redimidos com-
pletamente e para sempre (Rm 8:23).

3. Finalmente sua propriedade pode se referir à igre-
ja (1Pe 2:9: “povo de propriedade exclusiva de
Deus”). Nesse caso a sua redenção também anteci-
pa o arrebatamento da igreja, quando Cristo vai
apresenta-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem
mácula nem ruga ou outra coisa qualquer (Ef 5:27).
Há quem pense que os crentes do AT serão incluí-
dos nesse aspecto da sua propriedade.

Não importa qual dessas possibilidades adotemos,
o resultado final será o mesmo — pois será para o
louvor da sua glória (NVI). O plano maravilhoso de
Deus para o seu povo terá então atingido a sua glo-
riosa consumação e ele será objeto de louvor con-
tínuo. Três vezes neste capítulo Paulo nos fez
lembrar que o alvo desejado e o resultado inevitável
de todas as ações de Deus é que ele seja enaltecido e
glorificado.

Para louvor da glória da sua graça (v. 6)
Que sejamos para o louvor da sua glória (v. 12)
Em louvor da sua glória (v. 14)

Efésios 1:14
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C. Ações de graças e orações de Paulo pelos
santos (1:15-23)

1:15 Na passagem anterior, que começa no versículo
3 e vai até o 14 (e que na língua grega forma um só
período), o apóstolo descreveu a extensão maravilho-
sa do programa de Deus desde a eternidade passada
até a eternidade futura. Ele elaborou os mais eleva-
dos pensamentos que podem ocupar a nossa mente,
pensamentos tão sublimes que agora Paulo fala aos
seus leitores sobre seu grande fardo de oração por
eles, a fim de que possam compreender tais concei-
tos. O seu forte desejo  é que possam vislumbrar os
gloriosos privilégios que têm em Cristo e o imenso
poder que há na dádiva de Cristo às igrejas como ca-
beça de toda a criação.

As palavras por isso que introduzem essa passa-
gem dirigem a nossa atenção para o que Deus já fez
e o que ainda fará por todos os membros do corpo de
Cristo, conforme descrito nos versículos 3-14.

Tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Je-
sus e o amor para com todos os santos. Foi só de-
pois de receber essa informação que Paulo teve a
certeza de que os seus leitores eram possuidores das
bênçãos já descritas, sendo então levado a orar por
eles. Foi a fé deles no Senhor Jesus que operou o
milagre da salvação em sua vida. O seu amor para
com todos os santos demonstrou a realidade trans-
formadora da conversão deles.

Os estudiosos da Bíblia que não aceitam que essa
carta tenha sido dirigida exclusivamente aos efésios
apontam para esse versículo como prova do seu ponto
de vista. Paulo diz que ouviu acerca da fé dos seus
leitores — como se não os conhecesse pessoalmente.
Porém, sabe-se que ele passou mais de três anos na
cidade de Éfeso (At 20:31). Daí chegam à conclusão
de que a carta foi enviada a várias congregações da
região, das quais a de Éfeso era uma.

Seja como for, essa questão em nada influi nas li-
ções que podemos aprender desse versículo. Por
exemplo, nele vemos que o Senhor é apresentado
como o verdadeiro objeto da fé: a fé que há entre vós
no Senhor Jesus. Não somos ensinados a confiar
num credo, numa igreja ou nos cristãos. A fé que sal-
va tem de ser posta em Cristo, que ressurgiu dos mor-
tos e foi exaltado à destra de Deus.

Encontramos ainda outra lição na expressão: o
amor para com todos os santos. O nosso amor não
deve ser limitado àqueles da nossa esfera de comu-
nhão, porém deve ser extensivo a todos os que foram
lavados no sangue de Cristo, a todos da comunidade
da fé.

A terceira lição se encontra na combinação de fé e
amor. Há quem diga que tem fé, mas quase não se

Efésios 1:15-17

encontra amor algum na sua vida. Outros professam
grande amor, porém são totalmente indiferentes à
necessidade de fé em Cristo. O verdadeiro cristianis-
mo combina sã doutrina com vida sã.

1:16 A fé e o amor dos crentes impeliram Paulo a
louvar ao Senhor por causa deles e a orar por eles
sem cessar. Scroggie descreve isso de modo muito
bonito:

As ações de graças são por causa do fundamento
já lançado. Porém a intercessão é pela estrutura
que está sendo levantada. Ações de graças são
por causa do que já foi feito. Porém, intercessão
é pelo que se vai fazer no futuro. Ações de gra-
ças são por causa do que se efetivou na expe-
riência, mas intercessão é pelo que é possível
estar nos propósitos de Deus para eles.

1:17 Que maravilhoso privilégio poder observar a
vida de oração desse homem de Deus. Há duas opor-
tunidades para isso nesta carta — aqui e em 3:14-21.
Aqui a oração é por iluminação espiritual; ali é por
força espiritual. Aqui a oração é dirigida a Deus; ali é
dirigida ao Pai. Porém, nos dois casos as orações de
Paulo eram sem cessar, específicas e apropriadas às
necessidades presentes do povo. Aqui a oração é diri-
gida ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da
glória. A expressão o Pai da glória pode ter um dos
seguintes significados:

1. o Pai é a fonte ou a origem de toda a glória;
2. o Pai é aquele a quem toda a glória pertence; ou
3. o Pai do Senhor Jesus, que é a manifestação da

glória de Deus.

A oração prossegue pedindo que Deus vos conce-
da espírito de sabedoria e de revelação no pleno
conhecimento dele. O Espírito Santo é o Espírito de
sabedoria (Is 11:2) e de revelação (1Co 2:10). Visto
que cada crente tem o Espírito habitando nele, Paulo
não está orando para que os seus leitores recebam a
Pessoa do Espírito Santo. Antes, ora para que rece-
bam mais iluminação dele.

Revelação diz respeito à comunicação de conheci-
mento; sabedoria diz respeito ao uso adequado do
conhecimento na nossa vida. O apóstolo não tem em
mente o conhecimento em geral, mas o conhecimen-
to (grego epignosis) específico dele. Quer que o cren-
te tenha um conhecimento profundo e espiritual de
Deus por experiência própria — um conhecimento
que não pode ser obtido através da capacidade inte-
lectual, mas somente pelo ministério gracioso do Es-
pírito.

Dale explica isso da seguinte maneira:
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Os efésios já tinham iluminação divina, do con-
trário não seriam cristãos. Por isso Paulo orou
para que o Espírito Divino que neles habitava fi-
zesse com que sua visão fosse mais nítida, mais
intensa e mais ampla, e que o poder, amor e
grandeza divinos lhes fossem revelados ainda
mais. Nestes dias em que os homens estão fazen-
do rápidas descobertas em áreas menos impor-
tantes, descobertas tão fascinantes que podem
reduzir até o interesse dos crentes pela mani-
festação de Deus em Cristo, há uma imensa ne-
cessidade de a igreja orar para que Deus lhe
conceda “um espírito de sabedoria e de revelação”.
Se Deus responder a essa oração, não ficaremos
mais tão deslumbrados diante do conhecimento
das “coisas que se vêem e que são temporais”,
pois estas seriam eclipsadas pela glória trans-
cendente das “coisas que não se vêem e que são
eternas”.5

1:18 Já vimos que a fonte da iluminação espiritual
é Deus; seu canal é o Espírito Santo; e o tema supre-
mo é o pleno conhecimento de Deus. Passamos agora
para os órgãos atingidos por essa iluminação: ilumi-
nados os olhos do vosso coração.6

Essa figura nos ensina que a verdadeira compreen-
são das realidades divinas não depende de perspicá-
cia intelectual, mas sim de um coração preparado. É
algo ligado às afeições e não só à mente. Deus conce-
de suas revelações aos que o amam. Isso cria maravi-
lhosas oportunidades para todo crente, pois, embora
nem todos tenham intelecto privilegiado, todos po-
dem ter coração afetuoso.

Em seguida, Paulo menciona três áreas especiais
de conhecimento divino que não quer que os santos
ignorem:

1. A esperança do seu chamamento;
2. A riqueza da glória da sua herança nos santos;
3. A suprema grandeza do seu poder para com os

que cremos (v. 19).
A esperança do seu chamamento aponta para o

futuro. Diz respeito ao destino final que Deus plane-
jou para nós quando nos chamou. Inclui o fato de que
estaremos com Cristo e que seremos semelhantes a
ele para sempre. Seremos manifestos ao universo
como os filhos de Deus e reinaremos com ele como

sua noiva imaculada. Esperamos por esse dia não
como quem tem dúvidas, mas sim como o aspecto da
nossa salvação que ainda está no futuro e para o qual
olhamos desde já.

A riqueza da glória da sua herança nos santos é
a segunda grande área de conhecimento que o crente
tem para explorar. Note como Paulo dispõe as pala-
vras de maneira a produzir o efeito de imensidão e
grandeza:

5 (1:17) R. W. DALE, The Epistle to the Ephesians: Its Doctrines and
Ethics, p. 133.
6 (1:18) Tanto nos mais antigos como na vasta maioria dos manuscritos
existentes, lê-se “coração” (lit. kardias, no singular), e não “entendimen-
to” (RC) (dianoias). A primeira leitura, sem dúvida, é a correta.
7 (1:19) F. B. MEYER, Key Words of the Inner Life, p. 92.

Há duas maneiras, ambas cheias de significado, de
interpretar isso tudo. De acordo com a primeira, os
santos são a sua herança e ele os vê como um tesou-
ro de valor incomparável. Em Tito 2:14 e 1Pedro 2:9
os crentes são descritos como “um povo exclusiva-
mente seu”. É, sem dúvida, uma exibição de graça
indizível que pecadores vis e sem nenhum mereci-
mento, mas salvos através de Cristo, possam ocupar
esse lugar no coração de Deus ao ponto dele os cha-
mar de sua herança.

A outra possibilidade de interpretação vê a heran-
ça como tudo o que nós vamos herdar. Em poucas
palavras, aponta para o universo todo posto sob o
domínio de Cristo, e nós, como sua noiva, reinando
com ele sobre tudo. Se vislumbrarmos a riqueza da
glória guardada para nós, as atrações e prazeres des-
te mundo perderão o seu valor.

1:19 O terceiro pedido de Paulo em prol dos santos
é que tenham uma profunda percepção do poder que
Deus utilizou para fazer tudo isso: a suprema gran-
deza do seu poder para com os que cremos.

F. B. Meyer diz: “É poder. É seu poder. É seu gran-
de poder. Nada menos bastaria. É poder excepcional-
mente grande, além do alcance da mente humana”.7

Esse é o poder que Deus usou para a nossa reden-
ção, o poder que exerce na nossa preservação e que
ele exercerá na nossa glorificação. Lewis Sperry
Chafer escreve:

Paulo quer impressionar o crente com a grande-
za do poder exercido na realização de tudo o que

SUA HERANÇA

A RIQUEZA DA GLÓRIA DA SUA HERANÇA NOS SANTOS

A GLÓRIA DA SUA HERANÇA NOS SANTOS

SUA HERANÇA NOS SANTOS
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está nos propósitos de Deus, segundo a sua obra
de eleição, predestinação e adoção soberanas.8

1:20 Para dar ainda mais ênfase à magnitude des-
se poder, o apóstolo fala a seguir sobre a maior exibi-
ção do poder (NVI) divino que o mundo jamais viu, a
saber, o poder que Deus usou ressuscitando Cristo
dentre os mortos e entronizando-o à sua direita.
Talvez pensemos que a criação do universo tenha
sido a maior manifestação do poder de Deus. Talvez
imaginemos que tenha sido o livramento milagroso do
povo de Deus no Mar Vermelho. Não! O NT ensina
que a ressurreição de Cristo e sua ascensão deman-
daram um fluxo maior de energia divina.

Por que foi assim? Parece que todas as hostes in-
fernais se uniram com a finalidade de frustrar os pro-
pósitos de Deus, mantendo Cristo no túmulo ou
impedindo a sua ascensão depois da ressurreição.
Porém, Deus triunfou sobre todas as formas de oposi-
ção. A ressurreição de Cristo e sua glorificação repre-
sentaram uma derrota arrasadora para Satanás e
suas hostes, bem como um espetáculo glorioso de
poder vitorioso.

Ninguém é capaz de descrever esse poder. Por isso,
Paulo toma emprestadas algumas palavras do voca-
bulário próprio da dinâmica na sua descrição: “segun-
do a eficácia da força do seu poder; o qual exerceu
ele em Cristo, ressuscitando-o de entre os mor-
tos”. As próprias palavras parecem se curvar sob o
peso da idéia transmitida. Quase não é preciso fazer
distinção entre os termos. Basta maravilhar-se em
face da imensidão desse poder e adorar o nosso Deus
por sua onipotência.

Meyer exclama:

Que maravilhosa ascensão! Da tumba macabra
para o trono do Deus eterno, o único que tem
imortalidade. Das trevas da sepultura para a luz
inacessível. Deste pequeno mundo para o centro
e a capital do universo. Abra o compasso da fé
para medir a largura desse imenso abismo. E
depois se maravilhe diante do poder que fez
com que Jesus pudesse atravessá-lo.9

Segundo as Escrituras, a ressurreição de Cristo foi
a primeira na história humana (1Co 15:23). Outros
ressuscitaram dos mortos, mas morreram outra vez.
O Senhor Jesus foi o primeiro a ressuscitar no poder
de uma vida indissolúvel. Depois da ressurreição e as-
censão de Cristo, Deus o fez sentar à sua direita
nos lugares celestiais. A direita de Deus é um lu-
gar de privilégio (Hb 1:13), poder (Mt 26:64), distin-
ção (Hb 1:3), deleite (Sl 16:11) e domínio (1Pe 3:22).

O local é chamado de lugares celestiais. Essa
expressão se refere à morada de Deus. É onde está o
Senhor Jesus hoje com um corpo de carne e osso, um
corpo glorificado que não pode mais morrer. Onde ele
está, nós também estaremos em breve.

1:21 A glorificação do nosso Senhor é descrita
como o evento que o colocou acima de todo principa-
do, e potestade, e poder, e domínio, e de todo o nome
que se possa referir não só no presente século,
mas também no vindouro. O Senhor Jesus é superior
a todo governo ou autoridade humana ou angelical,
agora e para sempre.

Nos lugares celestiais há vários grupos de anjos,
tanto maus quanto bons. Há diferentes graus de auto-
ridade entre eles. Uns podem ser comparados com os
cargos humanos de presidente, governador, presiden-
te da câmara ou vereador. Não importa o seu nível de
governo, autoridade, poder e domínio, Cristo está
muito acima deles.

E isso é valido não só no século em que vivemos,
mas também no vindouro, quando Cristo reinará lite-
ralmente na terra durante mil anos. Ele será rei sobre
todos os reis e Senhor sobre todos os senhores. Então
será exaltado acima de todos os seres criados sem
exceção alguma.

1:22 Além disso, Deus pôs todas as coisas debai-
xo dos pés. Isso significa domínio universal, não ape-
nas sobre os homens e os anjos, mas sobre toda a
criação animada e inanimada. O escritor da Carta aos
Hebreus nos faz recordar que no presente não vemos
todas as coisas sob o domínio dele (Hb 2:8). De
fato, embora o domínio universal pertença a Cristo,
ele não o exerce atualmente de modo pleno. Por
exemplo, os homens ainda se rebelam contra ele, ne-
gando-o e resistindo a sua vontade. Porém, Deus de-
cretou que o seu Filho um dia empunhará o cetro do
domínio universal, e isso é tão certo quanto qualquer
realidade presente.

O que vem a seguir é quase incrível. Esse homem
cujas mãos foram um dia perfuradas vai exercer auto-
ridade soberana sobre todo o universo — e Deus en-
tregou essa pessoa gloriosa à igreja! Aqui Paulo faz
uma revelação assombrosa sobre o mistério da vonta-
de de Deus. Passo a passo ele nos conduziu ao auge
da sua proclamação. Com vívida habilidade descre-
veu a ressurreição, a glorificação e o domínio de Cris-
to. Agora, quando o nosso coração ainda está atônito
diante desse Senhor tão glorioso, o apóstolo diz: “É

8 (1:19) Lewis Sperry CHAFER, Ephesian Letter, p. 57.
9 (1:20) F. B. MEYER, Key Words, p. 93.
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nessa posição de cabeça sobre todas as coisas que
Cristo foi dado à igreja”.

Se lermos esse versículo descuidadamente, dire-
mos que Cristo é a cabeça da igreja. Embora isso
seja verdade, o versículo diz muito mais. Diz que a
igreja está estreitamente associada àquele a quem
foi dado domínio universal.

No versículo 21 aprendemos que Cristo está muito
acima de toda criatura nos céus e na terra, nesta era
e na era vindoura. Na primeira parte de versículo 22,
aprendemos que tanto todas as coisas como todos
os seres criados estão debaixo dos pés. Agora apren-
demos que o chamado especial da igreja é para parti-
lhar com ele o domínio ilimitado. Quando a igreja
estiver desfrutando disso, todo o resto da criação es-
tará debaixo do seu reino.

1:23 No último versículo do capítulo 1 aprende-
mos como é estreito o relacionamento entre Cristo e
sua igreja. Nas duas figuras mencionadas vê-se que:
1) A igreja é o seu corpo; 2) Ela é a plenitude daque-
le que a tudo enche em todas as coisas.

Nenhum relacionamento pode ser mais estreito do
que o que existe entre a cabeça e o corpo. Ambos
coexistem numa união vital e, além disso, são habita-
dos por um só Espírito. A igreja é um grupo de pes-
soas chamadas para fora do mundo desde o dia de
Pentecostes até o dia do arrebatamento. Foram sal-
vas por uma graça maravilhosa e a elas foi dado o
privilégio especial de pertencer ao corpo de Cristo.
Nenhum outro grupo de crentes de qualquer outra
época teve ou terá esse benefício.

A segunda descrição da igreja a aponta como a
plenitude daquele que a tudo enche em todas as
coisas. Isso simplesmente significa que a igreja é o
complemento de Cristo, o qual está em todos os luga-
res ao mesmo tempo. Um complemento é o que en-
che ou completa. Significa que, quando duas coisas
estão ligadas, se constituem numa só, em algo inteiro.
Assim como o corpo é o complemento da cabeça, tam-
bém a igreja é o complemento de Cristo.

Para que ninguém pense que há alguma imperfei-
ção ou falta em Cristo, Paulo imediatamente adicio-
na a frase a plenitude daquele que a tudo enche em
todas as coisas. Longe de precisar de algo para ser
completo, o Senhor Jesus é em si mesmo quem a
tudo enche em todas as coisas, estando presente
em todo o universo e fornecendo tudo o que é neces-
sário para a sua preservação.

Isso vai além do que podemos compreender. Pode-
mos apenas admirar a mente infinita e o plano de
Deus e, ao mesmo tempo, confessar a nossa incapaci-
dade de compreendê-lo.

D. O poder de Deus manifesto na salvação de
gentios e judeus (2:1-10)

2:1 Mesmo passando agora para um novo capítulo,
não deixemos que isso obscureça o fato de que o as-
sunto dos últimos versículos do capítulo 1 continua o
mesmo nos primeiros versículos do capítulo 2. Vimos
a poderosa força que Deus exerceu ao levantar Cris-
to do sepulcro e coroá-lo com glória e honra. Agora
veremos como esse mesmo poder atuou na nossa
vida, ressuscitando-nos da morte espiritual e fazen-
do-nos assentar nos lugares celestiais em Cristo.

Essa passagem lembra o primeiro capítulo de Gê-
nesis. Em ambos temos: 1) uma cena de desolação,
caos e ruína (Gn 1:2a; Ef 2:1-3); 2) a menção do po-
der divino (Gn 1:2b; Ef 2:4); 3) a criação da nova vida
(Gn 1:3-31; Ef 2:5-22).

No início de Efésios 2 somos descritos como cadá-
veres espirituais no vale da morte. No fim do capítu-
lo, nos encontramos assentados nos lugares celestiais
e somos descritos como a habitação de Deus pelo
Espírito. Entre o começo e o fim do capítulo, temos a
menção do milagre poderoso que efetuou essa notá-
vel transformação.

Os primeiros dez versículos falam do poder de
Deus exercido na salvação dos gentios e dos judeus.
Nenhuma gata borralheira jamais passou por tal
transformação, de farrapos tão vis para riquezas tão
vastas, como ocorreu com a igreja!

Nos versículos 1-2, Paulo lembra seus leitores gen-
tios que antes da sua conversão eles eram mortos,
depravados, diabólicos e desobedientes. Espiritual-
mente estavam mortos por causa dos seus delitos e
pecados. Isso quer dizer que, em relação a Deus, es-
tavam sem vida. Não tinham nenhum contato vital
com ele. Levavam sua vida como se Deus não exis-
tisse. A causa dessa morte eram os seus delitos e
pecados. Pecados são as práticas más sob qualquer
forma, intencionais ou não. Todos os pensamentos,
palavras ou atos que não atingem o padrão perfeito
de Deus são pecado. Transgressões (NVI) ou deli-
tos são pecados praticados em flagrante violação de
uma lei já conhecida. Num sentido amplo, abrangem
também qualquer espécie de erro ou passo dado em
falso.

2:2 Os efésios haviam sido depravados e também
mortos. Andaram segundo o curso deste mundo.
Conformaram-se outrora ao espírito desta era. Entre-
garam-se aos pecados do seu tempo. O mundo quer
colocar todos os seus seguidores dentro de um mes-
mo molde. É um molde de engano, imoralidade, pro-
fanação, egoísmo, violência e rebelião. Numa palavra,
é o molde da depravação. Era a isso que os efésios
haviam se sujeitado.

Efésios 1:23—2:2
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Além disso, o seu comportamento fora diabólico.
Tinham seguido o exemplo do Diabo, o príncipe da
potestade do ar. Foram conduzidos pelo supremo go-
vernante dos espíritos imundos que reina na atmos-
fera. De boa vontade obedeceram ao deus deste
século. Eis aqui o motivo pelo qual os não convertidos
praticam coisas piores que os animais.

Finalmente, haviam sido desobedientes, andando
segundo o espírito que agora atua nos filhos da de-
sobediência, ou seja, naqueles que são caracteriza-
dos pela desobediência a Deus. Os incrédulos são
impulsionados por Satanás e por isso se dispõem a
desafiar, desonrar e desobedecer ao Senhor.

2:3 A mudança do pronome pessoal de vós para
nós indica que Paulo agora fala especialmente aos
crentes judaicos (embora o que acabou de dizer des-
creva todas as pessoas antes da conversão). A condi-
ção prévia deles é descrita em três palavras: carnais,
corruptos e condenados.

Entre os quais também todos nós andamos ou-
trora, segundo as inclinações da nossa carne. Foi
entre os filhos da desobediência que Paulo e os seus
amigos cristãos também andaram antes do seu novo
nascimento. A vida deles era carnal, pois estavam
interessados apenas na gratificação dos desejos e
apetites da carne. Paulo tinha levado uma vida moral-
mente equilibrada, mas agora reconhecia que havia
sido egocêntrico. Reconhecia também que o seu esta-
do interior tinha sido muito pior do que as ações que
havia praticado.

Os judeus não convertidos também eram corruptos,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos.
Isso mostra que se entregavam a todos os desejos
naturais. As inclinações da carne e dos pensamen-
tos abrangem todas as formas de apetite, bem como
os vários tipos de imoralidade e perversão. Aqui a
ênfase deve ser posta provavelmente sobre os peca-
dos mais grosseiros. É de se notar que Paulo se refe-
re tanto aos pecados de pensamento como aos atos
pecaminosos.

F. B. Meyer admoesta:

Nutrir os desejos dos pensamentos é tão desas-
troso quanto gratificar os da carne. Pelo maravi-
lhoso dom de imaginação podemos satisfazer
nossos caprichos e dar liberdade às nossas pai-
xões — sempre parando antes de praticar o ato.
Olho algum pode observar a alma quando ela
dança com os sátiros ou atravessa o labirinto
das ilhas do desejo. Ela vai e vem sem a suspei-
ta mesmo da pessoa mais próxima. Assim, sua
fama de pura como a neve não é prejudicada. É-
lhe, então, permitido aguardar com as virgens a

chegada do Esposo. Porém, se esse hábito não
for julgado e confessado, vai marcar o culpado
como um filho da desobediência e da ira.10

A última descrição dos judeus não convertidos que
Paulo fornece é que eles eram por natureza, filhos
da ira, como também os demais. Isso quer dizer que
tinham uma predisposição natural à ira, malícia, amar-
gura e mau gênio. Participavam disso como todo o
resto da humanidade. Também é verdade que esta-
vam sob a ira de Deus. Foram marcados para a morte
e o julgamento. Note-se que os três inimigos do ho-
mem são mencionados nos versículos 2-3: o mundo
(v. 2), o Diabo (v. 2) e a carne (v. 3).

2:4 As palavras mas Deus formam uma das tran-
sições mais significantes, eloqüentes e estimulantes
de toda a literatura bíblica. Indicam que uma mudan-
ça estupenda ocorreu. É uma trasladação da ruína e
do desespero do vale da morte para os deleites inex-
primíveis do reino do Filho amado de Deus.

O autor dessa transformação é o próprio Deus.
Ninguém mais podia fazê-la e também ninguém a faria.

Uma característica do Deus bendito é que ele é
rico em misericórdia. O fato de ele não nos tratar
como merecíamos é uma prova disso (Sl 103:10). “Em-
bora milhares já tenham desfrutado dessa misericór-
dia ao longo de seis milênios, ela continua a ser uma
mina inexaurível de riquezas”, diz Eadie.11

A razão da sua intervenção é dada nas seguintes
palavras: por causa do grande amor com que nos
amou. O seu amor é grande porque ele próprio é a
sua fonte. Assim como a grandeza do doador aumen-
ta o valor da dádiva, do mesmo modo a suprema
excelência de Deus aumenta o brilho do seu amor. É
melhor ser amado pelo poderoso soberano do univer-
so do que, por exemplo, por um ser humano. O amor
de Deus mostra-se grande por causa do preço que
pagou. Foi o amor que mandou o Senhor Jesus, o Filho
unigênito de Deus, para morrer por nós em agonia no
Calvário. O amor de Deus é grande também por cau-
sa das insondáveis riquezas que derrama sobre os
que alcança.

2:5 Finalmente, o amor de Deus é grande porque
as pessoas que ele atinge não o merecem e são indig-
nas. Estávamos mortos em nossos delitos. Éramos
inimigos de Deus. Éramos miseráveis e degradados,
mas ele nos amou apesar disso tudo.

Como resultado do amor de Deus para conosco e da
obra redentora de Cristo, desfrutamos das seguintes

10 (2:3) F. B. MEYER, Key Words, p. 93.
11 (2:4) John EADIE, Commentary on the Epistle to the Ephesians, p. 141.
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bênçãos: 1) Deus nos deu vida juntamente com
Cristo; 2) juntamente com ele nos ressuscitou;
3) e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cris-
to Jesus.

Essas expressões descrevem a nossa posição espi-
ritual resultante da união com Cristo. Ele atuou como
o nosso representante — não apenas por nós, mas
como se fosse um de nós. Por isso, quando morreu nós
morremos também. Quando foi sepultado, nós tam-
bém fomos.

Quando ele nos deu vida, foi elevado e se assen-
tou nos lugares celestiais. O mesmo aconteceu conos-
co. Todos os benefícios da sua obra sacrificial são
agora desfrutados por nós por causa da nossa ligação
com ele. Receber vida juntamente com Cristo signi-
fica que os judeus e os gentios convertidos estão
agora ligados a ele em novidade de vida. O mesmo
poder que lhe deu vida ressurreta também a deu a
nós.

Paulo mostra-se tão maravilhado com isso que in-
terrompe o seu pensamento e exclama: pela graça
sois salvos. Ele quase perde o fôlego em meio à
imensa profundidade do favor que Deus demonstrou
a quem merecia exatamente o contrário. Eis o que é
graça!

Já mencionamos que a misericórdia significa não
recebermos o castigo que merecíamos. Graça, por sua
vez, significa que recebemos a salvação que não mere-
cíamos e a recebemos como uma dádiva, e não como
pagamento por algum trabalho feito. Assim, nós a re-
cebemos daquele que não tinha obrigação de dar
nada. A.T. Pierson diz:

Trata-se de um ato voluntário de amor. Deus não
tinha nenhuma obrigação. O que constitui a gló-
ria da sua graça é o fato de ela ser um exercício
ilimitado e sem impedimento algum do amor de
Deus em prol de pobres pecadores.12

2:6 Deus não somente nos deu vida com Cristo,
mas também nos ressuscitou nele. A morte e o jul-
gamento foram superados por nós, assim como foram
superados por ele. Estamos do outro lado do túmulo,
do lado da ressurreição. Essa é a nossa gloriosa posi-
ção resultante da união com ele. Pelo fato de isso ser

verdade quanto à nossa posição, devemos também
viver como ressurretos dentre os mortos.

Outro aspecto da nossa nova posição é que esta-
mos assentados com ele nos lugares celestiais em
Cristo Jesus. Pela nossa união com ele somos vistos
como já libertos do presente mundo mau e assenta-
dos em Cristo na glória. É assim que Deus nos vê.
Se pela fé assimilarmos esse aspecto da nossa posi-
ção, isso modificará o nosso caráter e não ficaremos
mais presos a este mundo, nem nos preocuparemos
com o que é transitório ou de pouca importância. An-
tes, buscaremos as coisas que são de cima, onde Cris-
to está assentado à destra de Deus (Cl 3:1).

A chave para a compreensão exata dos versículos
5-6 está na expressão em Cristo Jesus. É nele que
recebemos vida e somos elevados e assentados nas
regiões celestes. Ele é o nosso representante. Por
isso, os seus triunfos e a sua posição são nossos.
George Williams exclama: “Que pensamento maravi-
lhoso! Uma Maria Madalena e um ladrão crucificado
serão companheiros do Filho de Deus na glória!”.

2:7 O milagre de graça transformadora será o as-
sunto da eterna revelação. Durante toda a eternidade
Deus desvendará às multidões celestiais quanto cus-
tou ao Senhor levar o castigo dos nossos pecados so-
bre a cruz. É um assunto que nunca terá fim. Mais
uma vez Paulo dispõe as palavras de modo a trans-
mitir a idéia da imensidão da sua graça:

12 (2:5) A. T. PIERSON, “The Work of Christ for the Believer”, The Minis-
try of Keswick, First Series, p. 118-119.
13 (2:7) Às vezes 1Coríntios 13:12 e 1João 3:2 são usados para comprovar
que nos céus seremos oniscientes. Porém, o primeiro texto citado trata
da nossa habilidade de reconhecer os outros nos céus. Já o segundo fala
da nossa semelhança moral e física com Cristo.

Ora, se Deus revelará a riqueza da sua graça duran-
te toda a eternidade, segue-se que estaremos apren-
dendo acerca dela para todo o sempre. A nossa escola
serão os lugares celestiais. A sua graça será a maté-
ria que vamos estudar. Os salvos serão os alunos, e o
período escolar será toda a eternidade.

Isso destrói a idéia de que saberemos tudo quando
chegarmos aos céus. Só Deus sabe todas as coisas e
nunca seremos iguais a ele.13

Isso também levanta uma pergunta interessante:
Quanto vamos saber quando chegarmos aos céus?
Existe a possibilidade de nos prepararmos para a uni-

SUA BONDADE
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SUA SUPREMA RIQUEZA DA SUA GRAÇA EM SUA
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A RIQUEZA DE SUA GRAÇA EM SUA
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versidade celestial dedicando-nos ao estudo da Bí-
blia aqui na terra?

2:8 Os três versículos seguintes apresentam o pla-
no de salvação talvez da maneira mais simples e clara
que se possa encontrar na Bíblia.

Tudo começa com a graça de Deus. É dele a inicia-
tiva em providenciá-la. A salvação é dada àqueles
que não a merecem e isso com base na pessoa do
Senhor Jesus Cristo e na obra feita por ele.

É dada como uma possessão presente. Quem a
possui sabe que a tem. Escrevendo para os efésios,
Paulo diz: sois salvos. Tanto ele como os seus leito-
res sabiam disso.

A maneira como recebemos a dádiva da vida eter-
na é mediante a fé. Ter fé nesse caso significa assu-
mir o lugar de pecador culpado e perdido e receber o
Senhor Jesus como única esperança de salvação. A
verdadeira fé que salva se manifesta quando a pes-
soa se entrega totalmente a Cristo.

Qualquer idéia de merecimento ou de que o ho-
mem pode adquirir a salvação pelas obras é comple-
tamente destruída pelas palavras não vem de vós.
Pessoas mortas nada podem fazer e pecadores nada
merecem a não ser julgamento.

É dom de Deus. Uma dádiva é forçosamente de
graça. É um presente incondicional. É somente assim
que Deus oferece a salvação. O dom de Deus é a sal-
vação pela graça mediante a fé. Esse dom é oferecido
a todas as pessoas em todos os lugares.

2:9 Não vem de obras significa que não se pode
obtê-la por atos que parecem meritórios. Por exem-
plo, a salvação não pode ser alcançada por meio de:
1. Confirmação;
2. Batismo;
3. Ser membro de uma igreja;
4. Freqüência a alguma igreja;
5. Santa Ceia;
6. Tentar guardar os Dez Mandamentos;
7. Observar o Sermão da Montanha;
8. Ofertas de caridade;
9. Ser um bom vizinho;
10. Levar uma vida moral respeitável.

As pessoas não são salvas pelas obras. Também
não são salvas pela fé adicionada às obras. Somos
salvos somente pela fé. No momento em que se inclui
obras de qualquer qualidade ou quantia como meio de
alcançar a vida eterna, a salvação deixa de ser pela
graça (Rm 11:6). Uma razão pela qual as obras são
absolutamente excluídas é evitar que alguém se glo-
rie. Se alguém pudesse ser salvo por suas obras, en-
tão teria razão de se gloriar perante Deus. Isso,
porém, é impossível (Rm 3:27).

Ademais, se alguém pudesse ser salvo pelas suas
boas obras, então a morte de Cristo seria desnecessá-
ria (Gl 2:21). Porém sabemos que ele morreu porque
não havia outra maneira pela qual pecadores culpa-
dos pudessem ser salvos.

Se alguém pudesse ser salvo por suas boas obras,
então esse alguém seria seu próprio salvador e pode-
ria adorar a si mesmo. Isso seria idolatria, o que Deus
proíbe (Êx 20:3).

Também deve-se considerar que, se alguém pudes-
se ser salvo pela fé em Cristo juntamente com suas
próprias boas obras, então haveria dois salvadores —
Jesus e o pecador. Cristo teria assim de compartilhar
a sua glória de Salvador com mais alguém, e isso é
inadmissível (Is 42:8).

Finalmente, se alguém pudesse contribuir para a
sua salvação com as suas obras, isso colocaria a Deus
na posição de devedor, o que também é impossível.
Deus não pode ser devedor de ninguém (Rm 11:35).

Em contraste com as obras, a fé exclui a jactância
(Rm 3:27), porque sendo a salvação unicamente pela
fé não há nenhum lugar para méritos. O homem não
tem razão para se orgulhar nem mesmo por ter crido
no Senhor. Ter fé no Senhor Jesus é a coisa mais
saudável, mais racional que se pode fazer. Confiar no
Criador e Redentor é ser lógico e racional. Se não po-
demos confiar nele, em quem mais podemos confiar?

2:10 O resultado da salvação é que somos feitura
dele — uma obra-prima de Deus, e não de nós mes-
mos. Um crente nascido de novo é a obra-prima de
Deus. Quando pensamos na matéria bruta com que
teve de trabalhar, é maravilhoso ver o que Deus foi
capaz de fazer. Na verdade essa obra-prima não é
nada mais nada menos que uma nova criação através
da união com Cristo, porque “se alguém está em Cris-
to, nova criatura é: as coisas velhas já passaram; eis
que tudo se fez novo” (2Co 5:17 RC).

O objetivo da nova criação se encontra nas pala-
vras para boas obras. Se é verdade que não somos
salvos pelas boas obras, também é verdade que so-
mos salvos para boas obras. As boas obras não são a
raiz, mas sim o fruto da salvação. Não trabalhamos a
fim de sermos salvos, mas trabalhamos porque já somos
salvos.

É isso que é enfatizado em Tiago 2:14-26. Quando
Tiago diz que “a fé sem obras é morta”, ele não quer
ensinar que somos salvos pela fé somada às obras.
Antes, refere-se à qualidade da fé que resulta em
boas obras. As obras comprovam a realidade da nos-
sa fé. Paulo concorda plenamente com isso dizendo:
somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para
boas obras.

A seqüência estabelecida por Deus é a seguinte:
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A fé conduz à salvação. A salvação resulta em
boas obras. As boas obras serão galardoadas por
Jesus.

Surge, porém, a pergunta: Quais são as boas obras
que Deus espera de mim? Paulo responde: são boas
obras, as quais Deus de antemão preparou para
que andássemos nelas. Em outras palavras, Deus
tem um plano para cada vida. Antes da nossa conver-
são, ele traçou a nossa carreira espiritual. Nossa res-
ponsabilidade consiste em descobrir a sua vontade e
depois obedecer-lhe. Não precisamos planejar a nossa
vida, basta aceitar o plano que Deus preparou. As-
sim, ficamos livres de preocupações e ansiedades.
Isso também garante que nossa vida glorifique mais a
Deus, traga bênçãos para os outros e redunde em
maiores galardões.

A fim de sabermos quais são as boas obras que
Deus planejou para a nossa vida, devemos: 1) confessar
e abandonar o pecado tão logo nos conscientize-
mos dele; 2) dedicar-nos a ele contínua e incondicio-
nalmente; 3) estudar a palavra de Deus a fim de
discernir a sua vontade e então fazer o que ele nos
disser; 4) passar algum tempo em oração todos os
dias; 5) aproveitar todas as oportunidades para servi-
lo; 6) cultivar a comunhão com outros crentes e aco-
lher o seu conselho. Deus primeiro nos prepara para
as boas obras. Depois prepara boas obras para fazer-
mos. Finalmente ele nos galardoa ao praticá-las. As-
sim é a sua graça.

E. A união em Cristo de crentes judeus e
gentios (2:11-22)

Na primeira metade do capítulo 2, Paulo traça a sal-
vação tanto do gentio como do judeu. Agora ele
avança rumo à abolição das antigas diferenças nacio-
nais, rumo à sua união em Cristo e à sua composição
como igreja, o templo santo do Senhor.

2:11 Nos versículos 11-12 o apóstolo traz à me-
mória dos seus leitores o fato de que antes da sua
conversão eles eram gentios por nascimento e sepa-
rados dos judeus. Eram por isso menosprezados. Os
judeus os chamavam de incircuncisos. Isso queria
dizer que não traziam na sua carne o sinal físico que
distinguia os israelitas como o povo com quem Deus
fizera uma aliança. As palavras “incircunciso” e “incir-
cuncisão” eram termos de desprezo étnico semelhan-
tes àqueles usados hoje em dia para se referir a
nacionalidades que os homens menosprezam. A força
dessa palavra pode ser sentida na frase dita por Davi
sobre o gigante Golias: “Quem é, pois, esse incircun-

ciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo?”
(1Sm 17:26).

Em contraste com isso os judeus chamavam-se os
circuncisos. Tinham muito orgulho desse nome, pois
os identificava como um povo separado de todas as
demais nações da terra. Paulo critica essa jactância
dizendo que a circuncisão dos judeus era feita na
carne, por mãos humanas, sendo meramente física.
Embora tivessem o sinal externo da aliança do povo
de Deus, não possuíam a realidade interna de uma
verdadeira fé no Senhor. “Porque não é judeu quem o
é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é
somente na carne. Porém judeu é aquele que o é inte-
riormente, e a circuncisão, a que é do coração, no es-
pírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede
dos homens, mas de Deus” (Rm 2:28-29).

Quer os judeus fossem ou não circuncisos de cora-
ção, o ponto do versículo 11 é que, aos seus próprios
olhos, eles eram o povo e desprezavam os gentios.
Essa inimizade entre judeus e gentios se constituía na
maior diferença étnica e religiosa que o mundo jamais
viu. O judeu gozava de uma posição de grande privilé-
gio perante Deus (Rm 9:4-5). Já o gentio era apenas
um estrangeiro. Para poder adorar o verdadeiro Deus,
tinha de se converter ao judaísmo (como fizeram, por
exemplo, Raabe e Rute). O templo dos judeus em Je-
rusalém era o único lugar em toda a terra onde Deus
tinha posto o seu nome e onde os homens podiam se
aproximar dele. Era expressamente proibido aos gen-
tios entrar no átrio interior do templo sob pena da
morte.

No seu diálogo com uma mulher gentia da região
de Tiro e Sidom, o Senhor Jesus pôs sua fé à prova
dizendo que os judeus eram como filhos da casa,
enquanto os gentios eram como os cachorrinhos de-
baixo da mesa. Ela reconheceu que era como um
animalzinho e pediu que Jesus lhe desse algumas mi-
galhas que os filhos haviam deixado cair. É desne-
cessário dizer que a fé dela foi recompensada (Mc
7:24-30). Em Efésios 2:11 o apóstolo faz seus leitores
recordar que outrora foram gentios e, portanto, des-
prezados.

2:12 Os gentios também estavam sem Cristo, ou
seja, não tinham nenhum Messias. Ele havia sido
prometido à nação de Israel. Embora estivesse escri-
to que bênçãos alcançariam as nações através do mi-
nistério do Messias (Is 11:10; 60:3), ele nasceu judeu
e com o encargo de ministrar em primeiro lugar “às
ovelhas perdidas da casa de Israel” (Mt 15:24). Além
de não terem um Messias, os gentios eram separa-
dos da comunidade de Israel. Portanto, não perten-
ciam a Israel. Um estrangeiro é alguém que não
“pertence”. É forasteiro e peregrino, não podendo
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desfrutar dos direitos e privilégios de um cidadão. Em
relação à comunidade de Israel, os gentios estavam
do lado de fora olhando para dentro. Eram também
estranhos às alianças da promessa. Deus fizera
alianças com a nação de Israel através de homens
como Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi e Salomão.
Essas alianças prometiam bênçãos aos judeus. Os
gentios ficavam fora do alcance dessas bênçãos. Es-
tavam sem esperança como nação e individual-
mente. Como nação não tinham nenhuma segurança
de que seu país, seu governo ou seu povo iam perdu-
rar. Como indivíduos o seu futuro era triste: não ti-
nham esperança alguma na vida além-túmulo. Já foi
dito que o futuro deles podia ser comparado a uma
noite sem estrelas. Finalmente eram sem Deus no
mundo. Isso não quer dizer que eram ateus. Tinham os
seus deuses de pau e pedra. Porém não conheciam o
único e verdadeiro Deus. Estavam assim sem Deus
num mundo onde não havia Deus algum.

2:13 As palavras mas, agora, assinalam uma tran-
sição abrupta (cf. 2:4). Os efésios, sendo gentios, fo-
ram resgatados dessa realidade distante e do fato de
serem estranhos, sendo então elevados a uma posi-
ção próxima de Deus. Isso aconteceu quando se con-
verteram. No momento em que confiaram no
Salvador, Deus os colocou em Cristo Jesus e os acei-
tou no Amado. Daí em diante passaram a ficar tão
perto de Deus como o próprio Cristo, pois estavam
em Cristo Jesus. Essa mudança custou o sangue de
Cristo. Foi preciso antes limpá-los dos seus pecados
para que pudessem desfrutar do privilégio de se apro-
ximar de Deus. Nada exceto o sangue de Cristo der-
ramado sobre a cruz do Calvário podia obter isso.
Quando aceitaram o Senhor Jesus num ato expresso
de fé, todo o valor do seu sangue foi creditado em sua
conta.

Jesus não apenas aproximou os gentios de Deus,
mas também criou uma nova comunidade na qual a
inimizade antiga que existia entre os judeus e os gen-
tios foi abolida para sempre. Até os tempos do NT, o
mundo estava dividido em duas classes de pessoas —
o judeu e o gentio. Nosso Salvador criou uma terceira
classe — a igreja de Deus (1Co 10:32). Nos versículos
que se seguem veremos como os crentes judeus e
gentios são feitos um só em Cristo e são inseridos
numa nova comunidade, onde não há judeu nem
gentio.

2:14 Porque ele é a nossa paz. Antes de tudo é
preciso observar o que o versículo não diz. O texto
não diz que “ele fez a paz”. Isso também é verdade,
conforme veremos no versículo seguinte. Aqui, po-
rém, é dito que ele mesmo é a nossa paz. Como pode
um homem ser a própria paz?

A resposta é a seguinte: quando um judeu crê no
Senhor Jesus, ele perde a sua identidade nacional.
Dai em diante passa a estar em Cristo. O mesmo su-
cede quando um gentio recebe o Salvador. A partir
desse momento ele está “em Cristo”. Em outras pala-
vras, os crentes, tanto judeus como gentios, antes
separados pela inimizade, agora se aproximam, uma
vez que Deus fez de ambos um em Cristo. Visto que
são unidos com Cristo, forçosamente são unidos uns
aos outros. Por isso é correto dizer que o homem Je-
sus Cristo é a paz, conforme profetizou Miquéias
(Mq 5:5).

O alcance da sua obra como a nossa paz se encon-
tra em pormenores nos versículos 14-18.

Em primeiro lugar é mencionada a obra de união
acima descrita. De ambos fez um — a saber, de cren-
tes judeus e gentios. Agora eles não são mais judeus
ou gentios, mas cristãos. Rigorosamente falando, não
é certo referir-se a eles como cristãos judeus ou cris-
tãos gentios. Todas as distinções ligadas à carne,
como, por exemplo, a nacionalidade, foram cravadas
na cruz.

A segunda fase da obra de Cristo pode ser chama-
da demolição: tendo derribado a parede da separa-
ção que estava no meio. Evidentemente não era
uma parede, mas uma barreira invisível criada pela
lei de Moisés, com mandamentos na forma de orde-
nanças. Isso separou o povo de Israel de todas as
demais nações. Para ilustrar esse fato, muitos usam
como exemplo a parede que existia no templo judaico
e que restringia o acesso de quem não fosse judeu,
limitando a permanência dessas pessoas ao Átrio dos
Gentios. Nessa parede havia um letreiro que dizia:
“Ninguém das demais nações ouse ultrapassar a bar-
reira ao redor do Lugar Santo. Quem o fizer será res-
ponsável pela morte que a seguir lhe será aplicada”.

2:15 O terceiro aspecto da obra de Cristo foi a
abolição da inimizade (v. 14) que existia entre os ju-
deus e os gentios e também entre o homem e Deus.
Paulo identifica a causa da inimizade, a saber, a lei
dos mandamentos na forma de ordenanças. A Lei
de Moisés era um simples código legal. Porém consis-
tia de dogmas ou decretos que cobriam quase todas
as áreas da vida. A lei em si era santa, justa e boa
(Rm 7:12), porém a natureza pecaminosa se serviu
dela para expressar revolta e ódio. Como a lei coloca-
va Israel num pedestal, dignificando-o como o povo es-
colhido de Deus, muitos dentre os judeus se tornaram
arrogantes e desprezaram os gentios. Os gentios por
sua vez responderam com profunda hostilidade, hoje
conhecida na forma de anti-semitismo. De que modo
Cristo removeu a lei como causa de inimizade? Em
primeiro lugar ele morreu para sofrer a penalidade da
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lei transgredida. Assim, ele satisfez perfeitamente as
justas exigências de Deus. Agora a lei nada tem para
apontar contra os que estão “em Cristo”. A penalida-
de foi paga completamente em favor deles. Os cren-
tes não estão mais sob a lei, mas debaixo da graça.
Isso não significa que podem viver a seu bel-prazer,
mas que servem a lei de Cristo e devem fazer o que
lhe agrada.

Como resultado da abolição da hostilidade levanta-
da pela lei, o Senhor pôde iniciar uma nova criação.
Dos dois, ou seja, dos judeus e gentios crentes, criou
em si mesmo um novo homem — a igreja. Através
da união com ele, os antigos combatentes são unidos
uns aos outros numa nova comunhão. A igreja é nova
no sentido de que é uma espécie de organismo que
nunca existiu antes. É importante entender isso. A
igreja do NT não é a continuação do povo de Israel
do AT. É distinta de tudo o que a precedeu ou que ain-
da vai surgir. Isso é evidente pelo seguinte:
1. É novidade os gentios desfrutarem dos mesmos di-

reitos e privilégios que os judeus.
2. É novidade tanto os judeus quanto os gentios per-

derem a sua identidade nacional ao se tornarem
cristãos.

3. É novidade os judeus e gentios serem membros
unidos do Corpo de Cristo.

4. É novidade um judeu ter a esperança de reinar com
Cristo em vez de ser um simples súdito de Cristo.

5. É novidade um judeu não estar sob a lei.

É evidente que a igreja é uma nova criação com
vocação e destino distintos, ocupando um lugar ex-
cepcional nos propósitos de Deus. Porém, o alcance
da obra de Cristo não termina aí. Ele também fez a
paz entre o judeu e o gentio. Obteve isso removendo
a causa da hostilidade, dando uma nova natureza aos
crentes e criando uma nova união. A cruz é a resposta
de Deus para a discriminação racial, a segregação, o
anti-semitismo, a intolerância e todas as demais for-
mas de divisão entre os homens.

2:16 Tendo reconciliado o judeu com o gentio, Cris-
to ainda reconciliou ambos [...] com Deus. Embora
fossem amargamente opostos entre si, os judeus e os
gentios estavam unidos num aspecto — estavam uni-
dos na sua hostilidade contra Deus. A causa dessa
hostilidade era o pecado. Por sua morte na cruz, o
Senhor Jesus removeu a inimizade e assim anulou
sua causa. Os que o recebem são considerados justos,
perdoados, redimidos, resgatados e libertos do poder
do pecado. A inimizade desaparece. Agora têm paz

com Deus. O Senhor Jesus uniu em um só corpo os
judeus e os gentios crentes, formando a igreja e apre-
sentando esse corpo a Deus, eliminando então todos
os vestígios de antagonismo.

Deus nunca precisou ser reconciliado conosco, pois
nunca nos odiou. Nós, porém, precisávamos ser re-
conciliados com ele. A obra do nosso Senhor sobre a
cruz criou uma base justa sobre a qual podemos ser
apresentados a Deus como amigos e não como ini-
migos.

2:17 No versículo 14 vimos que Cristo é a nossa
paz. No versículo 15 ele fez a paz. Agora verificamos
que ele veio e evangelizou a paz. Quando e como isso
ocorreu? Em primeiro lugar isso aconteceu na sua
ressurreição. Em segundo lugar aconteceu quando ca-
pacitou os discípulos com o Espírito Santo. Ele anun-
ciou (NVI) a paz na ressurreição. A palavra paz foi a
primeira que Jesus falou depois de ressuscitar dentre
os mortos (Lc 24:36; Jo 20:19,21,26). Depois ele en-
viou os seus discípulos no poder do Espírito Santo os
quais anunciaram (NVI) o evangelho da paz (At 10:36).
As boas-novas de paz foram apresentadas a vós ou-
tros que estáveis longe (os gentios) e aos que esta-
vam perto (os judeus) em cumprimento gracioso da
promessa de Deus em Isaías 57:19.

2:18 A prova prática de que existe paz entre Deus
e o corpo de Cristo é que a igreja tem acesso a qual-
quer hora à presença de Deus. Há aqui um contraste
evidente com a economia do AT na qual unicamente
o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos,
o lugar onde Deus habitava, e isso só um dia no ano.
Eadie apresenta esse contraste:

Agora o gentio que está em Cristo, mesmo que
esteja distante, desfruta desse real privilégio
continuamente, privilégio esse dado outrora a
um só homem, de uma só tribo, de uma só na-
ção, em um só dia do ano e isso apenas típica e
periodicamente.14

Pela oração, qualquer crente pode entrar na câma-
ra do trono dos céus, ajoelhar-se perante o soberano
do universo e dirigir-se a ele como Pai.

A dinâmica normal a ser seguida na oração é dada
aqui. Em primeiro lugar é por ele (o Senhor Jesus).
Ele é o único mediador entre Deus e o homem. A sua
morte, sepultamento e ressurreição removeram todos
os obstáculos legais à nossa admissão à presença de
Deus. Agora, como mediador, ele vive no alto para
nos assegurar a condição de comunhão com o Pai.
Aproximamo-nos no seu nome. Sendo certo que por
nós mesmos não somos merecedores de entrar na
presença de Deus, fazemos as nossas súplicas com14 (2:18) EADIE, Ephesians, p. 187.
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base nos merecimentos do Senhor Jesus. Os que par-
ticipam da oração são indicados pela palavra ambos,
ou seja, tanto judeus como gentios crentes. O privilé-
gio é que temos acesso. O nosso sustentador em
oração é o Espírito Santo — em um Espírito. “O Es-
pírito [...] nos assiste em nossa fraqueza; porque não
sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito in-
tercede por nós sobremaneira com gemidos inexpri-
míveis” (Rm 8:26).

Aquele de quem nos aproximamos é o nosso Pai.
Nenhum santo do AT conheceu a Deus como Pai. An-
tes da ressurreição de Cristo os homens compareciam
perante Deus como criaturas diante do Criador. Foi só
depois de ressuscitar que Jesus disse: “Subo para o
meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus”
(Jo 20:17). Como resultado da sua obra redentora,
pela primeira vez os crentes podiam dirigir-se a Deus
chamando-o de Pai. No versículo 18 as três pessoas
da Trindade são envolvidas diretamente nas orações
do crente mais humilde: ele dirige a sua oração a
Deus, o Pai, aproximando-se dele por meio do Se-
nhor Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo.

2:19 Nos últimos quatro versículos deste capítulo o
apóstolo Paulo faz uma lista dos principais privilégios
dos gentios crentes. Não eram mais estrangeiros e
peregrinos. Nunca mais seriam tratados como estran-
geiros, cães ou incircuncisos. Agora são concidadãos
com todos os santos do período do NT. Os crentes
cujos antepassados eram judeus não tinham agora
nenhuma vantagem sobre eles. Todos os cristãos são
cidadãos celestes de primeira classe (Fp 3:20-21).
Também são membros da família de Deus. Não so-
mente foram “soberanamente naturalizados” no reino
divino como também foram adotados dentro da famí-
lia divina.

2:20 Finalmente, foram feitos membros da igreja
ou, como Paulo ilustra aqui, tornaram-se pedras no
edifício do santo templo. Paulo descreve o templo
pormenorizadamente. Fala do seu fundamento, da
pedra angular, do elemento que lhe dá coesão, da sua
unidade,  simetria, crescimento e de outros detalhes
importantes.

Esse templo é edificado sobre o fundamento dos
apóstolos e profetas. Trata-se dos apóstolos e profe-
tas do NT. De forma alguma o texto faz referência
aos profetas do AT porque esses nada sabiam acerca
da igreja. Isso não quer dizer que os apóstolos e pro-
fetas eram o fundamento da igreja. Cristo é o funda-
mento da igreja (1Co 3:11). Porém, foram eles que
lançaram o fundamento através das doutrinas que
ensinaram sobre a pessoa e obra do Senhor Jesus. A
igreja é fundada sobre Cristo no sentido de que ele
foi revelado através do testemunho e dos ensina-

mentos dos apóstolos e profetas. Quando Pedro con-
fessou-o como Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus
anunciou que a sua igreja seria edificada sobre esta
pedra, a saber, sobre a verdade sólida de que Jesus
era o ungido de Deus e o seu Filho único (Mt 16:18).
Em Apocalipse 21:14 os apóstolos são associados
aos doze fundamentos da Santa Jerusalém. Não são
o fundamento, mas são ligados a ele por terem ensi-
nado a grande verdade sobre Cristo e sua igreja. O
fundamento de qualquer edifício precisa ser lançado
uma vez só. Os apóstolos e profetas fizeram essa
obra de uma vez por todas. O fundamento que lança-
ram é preservado nas escrituras do NT, pois eles
mesmos não estão mais conosco. Num sentido secun-
dário, em todas as épocas tem havido homens cujo
ministério foi de natureza apostólica ou profética. Os
missionários e os que plantam igrejas são apóstolos,
porém num sentido inferior. Os que ministram a pala-
vra para a edificação dos santos são profetas. Porém,
não são profetas e apóstolos no sentido primário.

Jesus Cristo não é apenas o fundamento do tem-
plo; ele também é a pedra angular. Não há nenhuma
figura ou tipo que possa apresentá-lo adequadamen-
te no seu variado ministério e nas sua altíssima gló-
ria. Existem pelo menos três explicações possíveis
sobre a figura da pedra angular. Todas elas apontam
para o fato de que não há outro igual ao Senhor Jesus
Cristo, e que ele é o preeminente e indispensável ca-
beça da igreja.
1. Geralmente considera-se como a pedra angular a

que está na fiada mais baixa e na esquina da parte
da frente de um edifício. É considerada de impor-
tância fundamental porque todo o resto da estrutu-
ra se apóia nela. É nesse sentido que ela é um tipo
verdadeiro do Senhor. Também por ligar duas pare-
des pode haver nessa figura a sugestão da união
que, por causa de Cristo, existe entre judeus e gen-
tios na igreja.

2. Alguns estudiosos da Bíblia crêem que a palavra
grega traduzida por pedra angular se refere à pe-
dra principal de um arco. Essa pedra é a mais alta
do arco e serve de apoio para as restantes. De
fato, Cristo ocupa posição elevada na igreja. Jesus
também é indispensável. Se for removido, todo o
resto cai.

3. A terceira interpretação é que Jesus é a pedra mais
alta de uma pirâmide. Sendo a pedra que ocupa o
lugar mais elevado da estrutura, ela é a única com
forma e tamanho triangular. As linhas e ângulos
dela determinam a forma que a pirâmide terá. Da
mesma maneira, Cristo é a cabeça da igreja. Ele é
singular em sua Pessoa e ministério. É ele quem dá

Efésios 2:19-20
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à igreja as suas características especiais. Em pri-
meiro lugar é ele o seu fundamento.

2:21 As palavras no qual fazem referência a Cristo.
Ele é o manancial da vida e do crescimento da igreja.
Blaikie diz:

Em Cristo somos ligados a ela; nele crescemos
nela; nele todo o templo cresce junto para a sua
consumação final, quando a pedra principal de
esquina será revelada com gritos de “graças, gra-
ças sejam dadas a ela.”15

A unidade e simetria do templo são indicadas na
expressão todo o edifício, bem ajustado. Trata-se de
uma unidade feita com muitos membros individuais.
Cada membro tem um lugar específico no edifício
dentro do qual ele é perfeitamente ajustado. Pedras
extraídas do vale da morte pela graça de Deus se
acham perfeitamente adaptadas umas às outras. A
característica especial desse edifício é que ele cres-
ce. No entanto, essa característica não é como o cres-
cimento de um edifício que vai sobrepondo mais
tijolos e cimento. É o crescimento de um organismo
vivo, tal como o corpo humano. Afinal, a igreja não é
um prédio inanimado. Também não é uma organiza-
ção. Trata-se de uma entidade viva com Cristo como
cabeça e um corpo formado por todos os crentes.
Nasceu no dia de Pentecostes e, desde então, tem
crescido e continuará a crescer até a vinda de Cristo.

Este edifício feito de material vivo é descrito como
um santuário dedicado ao Senhor. A palavra que
Paulo emprega para templo (RC) não se refere ao
átrio exterior, mas ao santuário interno (naos — na
língua grega), não os arredores, mas o templo em si.
Paulo tinha em mente o edifício principal do comple-
xo do templo, onde estava o Santo dos Santos. Foi ali
que Deus outrora habitou e se manifestou numa nu-
vem resplandecente de glória.

Há aqui várias lições: 1) Deus habita em sua Igre-
ja. Crentes judeus e gentios formam um santuário
vivo onde Deus vive e onde manifesta a sua glória.
2) Esse templo é santo. Ele é separado do mundo e
dedicado a Deus para os seus santos propósitos.
3) Como santuário santo, a igreja é um centro de onde
ascende louvor e adoração a Deus por meio do Se-
nhor Jesus Cristo.

Paulo continua a falar sobre esse santuário ou
templo santo dizendo que ele é dedicado ao Senhor.
O Senhor Jesus é o seu manancial de santidade. Posi-

cionalmente os seus membros são santos por meio da
união com ele. Praticamente deviam ser santos por
amor a ele.

2:22 Nesse templo maravilhoso os crentes gentios
ocupam a mesma posição dos crentes judeus. Deve-
mos ficar encantados ao ler isso, assim como os efé-
sios e os demais crentes devem ter ficado ao ler a
carta pela primeira vez. A imensa dignidade da posi-
ção dos crentes consiste no fato de que formam uma
habitação de Deus no Espírito. Eis aqui o propósito
do templo — criar um lugar onde Deus possa habitar
em comunhão com o seu povo. Esse lugar é a igreja.
Deve-se comparar isso com a posição dos gentios no
AT. Naquela época eles nem sequer podiam se apro-
ximar da habitação de Deus. Agora eles mesmos for-
mam grande parte dela.

Deve-se notar também o ministério de cada Pes-
soa da Divindade em relação à Igreja. 1) No qual
quer dizer em Cristo. É por meio da nossa união com
ele que somos feitos santuário. 2) A habitação de
Deus. Esse templo é a morada de Deus Pai na terra.
3) No Espírito: é na pessoa do Espírito Santo que
Deus habita a sua igreja (1Co 3:16).

Assim, o capítulo que começou descrevendo os
gentios como mortos, depravados, diabólicos e deso-
bedientes, termina com os mesmos gentios purifica-
dos de toda a culpa e imundícia, constituindo uma
habitação de Deus no Espírito.

F. Um parêntese sobre o mistério (3:1-13)
3:1 No versículo 1 Paulo inicia uma afirmação que é
interrompida no versículo 2 e só é retomada no 14.
Os versículos 2-13 formam um parêntese cujo tema é
o mistério — Cristo e a Igreja.

O mais interessante é que a era presente da igreja
também forma um parêntese no programa de Deus
para a história humana. Isso é explicado da seguinte
maneira: durante a maior parte da história relatada
no AT, Deus tratou apenas com o povo judeu. Na rea-
lidade, de Gênesis 12 a Malaquias 4 a narrativa é
focada quase exclusivamente em Abraão e seus des-
cendentes. Quando o Senhor Jesus veio à terra, ele foi
rejeitado pelo povo de Israel. Como resultado disso,
Deus temporariamente pôs de lado o seu povo esco-
lhido. Agora vivemos na era da igreja, quando tanto
judeus quanto gentios são postos no mesmo nível dian-
te de Deus. Quando o número de crentes da igreja se
completar e ela for levada para o lar celestial, Deus
continuará seu programa para a nação de Israel. En-
tão, os ponteiros no relógio profético começarão a
andar de novo. Portanto, a era presente é uma espé-
cie de parêntese entre o tratamento de Deus com Is-
rael no passado e o seu tratamento no futuro. É uma15 (2:21) BLAIKIE, “Ephesians”, XLVI:68.
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nova administração no programa divino — especial e
distinta de tudo o que havia antes e do que há de vir
no futuro.

Nos versículos 2-13 Paulo explica pormenorizada-
mente esse parêntese. Terá sido por mera coincidên-
cia que ele faz uso de um parêntese literário para
explicar o parêntese dispensacional?

O apóstolo começa a seção da seguinte maneira:
Por esta causa eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo
Jesus, por amor de vós, gentios. A frase Por esta
causa se refere ao que ele disse anteriormente acer-
ca do lugar de privilégio que os gentios agora ocupam
como resultado da sua união com Cristo.

Em geral todos crêem que essa epístola foi escrita
durante a primeira prisão de Paulo em Roma. Porém,
ele não diz que é prisioneiro de Roma. Isso seria in-
terpretado como derrota, ou como expressão de auto-
compaixão, ou talvez como busca de simpatia. Por
isso, Paulo se designa o prisioneiro de Cristo Jesus,
o que indica conformidade, dignidade e triunfo. Ruth
Paxson exprime bem esse pensamento:

Não sentimos o cheiro da prisão em Efésios por-
que Paulo não está com seu espírito preso. Ele
está ali como prisioneiro de Roma, mas não ad-
mite isso. Antes, diz que é prisioneiro de Jesus
Cristo. Qual é o segredo desse espírito vitorioso
sobre os problemas deste mundo? É que o espíri-
to de Paulo está com Cristo nos lugares celes-
tiais, enquanto o seu corpo sofre na prisão.16

A prisão de Paulo foi sem dúvida favorável aos
gentios. Durante o seu ministério ele encontrou amar-
ga oposição da parte dos judeus porque ensinava que
os crentes gentios usufruíam dos mesmos direitos e
privilégios dos crentes judeus. O que provocou a sua
detenção e julgamento perante César foi uma acusa-
ção falsa dizendo que Paulo era culpado de levar
Trófimo, um gentio efésio, para dentro da área do
templo reservada somente aos judeus (At 21:29). O
que provocou essa acusação foi a hostilidade feroz
dos líderes religiosos.

3:2 Paulo agora muda o rumo dos seus pensamen-
tos e se lança num discurso que já descrevemos como
um parêntese literário que trata do mistério, o parên-
tese nas dispensações de Deus.

A palavra se na frase se é que tendes ouvido...
pode dar a impressão de que os leitores a quem Paulo
se dirige não sabiam da sua missão especial aos ju-
deus. Aliás, algumas vezes esse versículo é citado
para comprovar que Paulo não conhecia os destinatá-
rios desta carta e, por isso, não a teria escrito aos
seus amados efésios. Porém, a palavra “se” às vezes

tem o sentido de “visto que”. Phillips, na sua tradu-
ção da Bíblia, parafraseou essa passagem assim: “Já
tendes ouvido...”. Assim, os leitores seguramente sa-
biam do ministério especial que havia sido confiado a
Paulo, ministério esse que ele descreve como a dis-
pensação da graça de Deus. Aqui a palavra dispen-
sação tem o sentido de mordomia. Um mordomo é
quem administra os negócios de outrem. Paulo era o
mordomo de Deus, encarregado de explicar a grande
verdade concernente à igreja do NT. Era uma mordo-
mia da graça em pelo menos três sentidos:
1. Com respeito àquele que foi escolhido. Foi por fa-

vor imerecido que Paulo foi escolhido para um tão
alto privilégio.

2. Quanto ao conteúdo da mensagem. É uma men-
sagem que fala da bondade de Deus, livre e imere-
cida.

3. Com respeito aos destinatários. Os gentios de forma
alguma mereciam ser favorecidos dessa maneira.

No entanto essa mordomia de graça fora confiada
a Paulo para que ele a compartilhasse com os gentios.

3:3 Ele não aprendeu o mistério de mais nin-
guém, tampouco o descobriu por sua própria inteli-
gência. Foi-lhe dado a conhecer segundo uma
revelação direta de Deus. Paulo não diz onde ou
quando isso aconteceu. O que sabemos é que de uma
maneira milagrosa Deus revelou a Paulo o seu plano
de uma igreja composta de judeus e gentios converti-
dos. Já mencionamos que um mistério é um segredo
santo até então desconhecido e humanamente incom-
preensível, porém agora divinamente revelado. O
apóstolo aludiu a esse mistério brevemente em 1:9-14,
22-23 e 2:11-22.

3:4 O que Paulo escreveu antes sobre o assunto
foi suficiente para demonstrar aos seus leitores que
possuía discernimento quanto ao mistério de Cristo
dado por Deus. Blaikie parafraseou essa passagem da
seguinte maneira:

Pelo que, ou seja, sobre o assunto que escrevi
antes, a fim de ser mais claro, escrevo agora
mais extensamente para que possais ver que o
vosso instrutor está perfeitamente informado
sobre o mistério...17

Na sua tradução, Darby sugere que a frase “o mis-
tério do Cristo” se refere ao Cristo místico, que é a
Cabeça e o corpo (outro exemplo de como o nome

16 (3:1) Ruth PAXSON, The Wealth, Walk and Warfare of the Christian, p. 57.
17 (3:4) BLAIKIE, “Ephesians”, XLVI:104.
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para se referir a uma multidão de gentios. É pelo con-
texto que podemos determinar o tipo de assembléia ou
congregação de que trata a passagem.

O que dizer, porém, diante do argumento que diz
que o versículo 5 se refere à igreja que existia no AT,
mas não plenamente revelada como agora? A respos-
ta se encontra em Colossenses 1:26, que diz clara-
mente que o mistério “estivera oculto dos séculos e
das gerações; agora, todavia, se manifestou aos seus
santos”. Não se trata aqui do grau de revelação, mas
sim de sua existência.

3:6 Agora chegamos à verdade central do misté-
rio, a saber, que na igreja do Senhor Jesus Cristo os
crentes gentios são co-herdeiros, membros em co-
mum e co-participantes da promessa em Cristo Je-
sus por meio do evangelho. Em outras palavras, os
gentios convertidos já desfrutam do título e dos privi-
légios dos judeus convertidos.

Em primeiro lugar são co-herdeiros. Quanto à he-
rança, co-participam igualmente com os judeus que
são salvos. São herdeiros de Deus, co-herdeiros com
Cristo Jesus e co-herdeiros com todos os redimidos.

Além disso, são membros do mesmo corpo. Não
há distância nem desvantagem agora, mas comparti-
lham de uma posição de igualdade com os judeus sal-
vos na igreja.

Finalmente são co-participantes da promessa em
Cristo Jesus por meio do evangelho. A promessa
aqui pode ser o Espírito Santo (At 15:8; Gl 3:14), mas
também pode abranger tudo o que é prometido no
evangelho aos que estão em Cristo Jesus. Os gen-
tios são participantes de tudo isso com os judeus.

Nada disso acontecia durante a dispensação do AT
e também não será assim no reino vindouro de Cristo.

No AT Israel ocupava um lugar privilegiado peran-
te Deus. A sugestão de que um gentio tinha direitos
iguais aos judeus nas promessas de Deus faria um is-
raelita rir, pois isso não era verdade. Os profetas de
Israel falavam da chamada dos gentios (Is 49:6;
56:6-7), mas de forma alguma diziam que os gentios
seriam membros de um corpo no qual os judeus não
teriam primazia.

No reino vindouro do nosso Senhor, Israel será a
cabeça das nações (Is 60:12). Os gentios serão aben-
çoados, porém só através de Israel (Is 60:3; 61:6;
Zc 8:23).

A chamada de Israel foi principalmente (mas não
exclusivamente) para receber bênçãos temporais
(Dt 28; Am 9:13-15). A chamada da igreja é principal-
mente para receber bênçãos espirituais nos lugares
celestiais (Ef 1:3). Israel foi chamado para ser o povo
escolhido de Deus sobre a terra. A Igreja é chamada

Efésios 3:5-6

Cristo inclui tanto o Senhor Jesus como o seu povo
encontra-se em 1Co 12:12).

3:5 Os versículos 5-6 oferecem a mais completa
definição do mistério. Paulo explica o que é um mis-
tério e depois o que significa o mistério de Cristo.

Em primeiro lugar, é fato que o mistério em outras
gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos
homens. Por isso é inútil procurá-lo no AT. Ali pode
haver tipos e sombras dele, mas a verdade em si não
era conhecida naquele tempo.

Em segundo lugar, agora, foi revelado aos seus
santos apóstolos e profetas, no Espírito. Quem o
revelou foi Deus; os apóstolos e profetas foram os
escolhidos para receber a revelação; o Espírito San-
to foi o canal pelo qual a receberam.

Se não aceitarmos que os apóstolos e profetas
aqui mencionados são os do NT e não os do AT, esse
versículo se tornará contraditório. A primeira parte
diz que essa verdade não foi revelada a outras gera-
ções. Por isso não era conhecida dos profetas do AT.
Sendo assim, como poderia se tornar conhecida nos
tempos de Paulo por homens mortos havia séculos? O
sentido óbvio é que essa grande verdade acerca de
Cristo e sua Igreja foi dada a conhecer a homens
como Paulo, da era da igreja, que foram designados
pelo Senhor ressurreto a fim de servirem como porta-
vozes. Paulo não diz que é o único a quem esse segre-
do foi revelado. Era um dos muitos, embora fosse
mais adiante na transmissão dessa verdade aos gen-
tios do seu tempo e, por meio das epístolas, às gera-
ções que se seguiram.

Convém dizer que há muitos cristãos que mantêm
um ponto de vista muito diferente do exposto acima.
Dizem que a igreja já existia no AT, que nessa época
a igreja era Israel, mas que agora a sua verdade tem
sido revelada mais amplamente. Dizem que noutros
tempos “o mistério não era conhecido como hoje. Era
conhecido, mas não tão bem como agora. Temos uma
revelação mais ampla, mas ainda somos o Israel de
Deus, ou seja, uma continuação do povo de Deus”. A
fim de apoiar seu argumento, apontam para Atos
7:38 na versão BJ, onde a nação de Israel é chamada
de “assembléia do deserto”, ao passo que nas versões
RA, RC, NVI e CF Israel é chamada de “a congrega-
ção no deserto”. É verdade que o povo escolhido de
Deus é chamado de congregação no deserto. Porém,
isso não quer dizer que existe alguma ligação entre
ele e a igreja cristã. Afinal de contas, a palavra grega
ekklesia é um termo geral que descreve qualquer as-
sembléia, congregação ou grupo escolhido dentre o
povo. É utilizada para descrever o povo de Israel em
Atos 7:38, mas também é usada em Atos 19:32,41
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para ser a noiva celestial de Cristo (Ap 21:2,9). Israel
será abençoado no reino de Cristo no milênio (Os 3:5);
a igreja reinará com ele sobre o universo inteiro, des-
frutando da sua glória (Ef 1:22-23).

Por isso é evidente que a igreja não é Israel ou o
reino. Trata-se de uma nova sociedade, um grupo es-
pecial e o mais privilegiado corpo de crentes que en-
contramos na Bíblia. A igreja se formou depois da
ascensão de Cristo, quando o Espírito Santo foi dado
(At 2). Formou-se por ocasião do batismo do Espírito
Santo (1Co 12:13). Será completada quando Cristo vol-
tar, quando todos os que pertencem a ele serão leva-
dos para o lar celestial (1Ts 4:13-18; 1Co 15:23,51-58).

3:7 Tendo enfatizado que os gentios estão em pé
de igualdade com os judeus na igreja, Paulo agora
segue adiante explicando o seu ministério em relação
a isso (v. 7-9).

Em primeiro lugar, ele foi constituído ministro do
evangelho. Wuest escreve: “A palavra ‘ministro’ en-
gana, visto que hoje em dia é um termo técnico usa-
do para designar o pastor de uma igreja”. Porém,
essa palavra nunca tem esse significado no NT. Seu
significado básico é “servo”. Paulo está dizendo que
serve ao Senhor trabalhando na área do mistério.

O ministério foi uma dádiva imerecida: conforme o
dom da graça de Deus a mim concedida. Não foi
apenas uma manifestação de graça, mas também
demonstrou o poder de Deus em atingir efetivamen-
te um orgulhoso fariseu, vaidoso da retidão da sua
vida, salvando-lhe a alma, designando-o para ser
apóstolo, dando-lhe poder para receber revelações e
o fortalecendo para a obra. Por isso, Paulo diz que o
dom lhe foi concedido segundo a força operante do
seu poder.

3:8 O apóstolo fala de si próprio como sendo o
menor de todos os santos. Isso pode parecer falsa
humildade. Contudo, é assim que todos os que são
cheios do Espírito Santo pensam de si mesmos. Qual-
quer pessoa que vê Cristo na sua glória reconhece a
própria pecaminosidade e incapacidade. No caso de
Paulo, ele ainda tinha a lembrança de que havia per-
seguido o Senhor Jesus (At 9:4), uma vez que perse-
guiu a igreja de Deus (Gl 1:13; Fp 3:6). Apesar disso,
de maneira especial o Senhor o havia apontado para
levar o evangelho aos gentios (At 9:15; 13:47; 22:21;
Gl 2:2,8). Paulo era o apóstolo aos gentios assim
como Pedro o era para os judeus. O seu ministério era
duplo: abrangia o evangelho e a igreja. Em primeiro
lugar ele explicava aos homens como podiam ser sal-
vos e depois os conduzia para a verdade da igreja do
NT. Para ele, evangelizar não era um fim em si, po-
rém um passo em direção à formação e edificação de
igrejas do NT.

A primeira função do seu ministério era pregar aos
gentios o evangelho das insondáveis riquezas de
Cristo. Blaikie descreve isso muito bem:

Duas palavras cativantes, riquezas e insondáveis,
geram a idéia de coisas preciosas e infinitamen-
te abundantes. Geralmente as coisas preciosas
são escassas. A própria escassez aumenta o seu
valor. Aqui, porém, o que é precioso também é
abundante — são riquezas de compaixão e amor,
de mérito, de poder que santifica, conforta e
transforma, tudo sem limites, capaz de satisfa-
zer todo o anseio, todo o anelo, toda a aspiração
do coração agora e para sempre.18

Quando uma pessoa confia no Senhor Jesus, ela se
transforma num bilionário espiritual. Em Cristo ela
possui tesouros inesgotáveis.

3:9 A segunda parte do ministério de Paulo era
manifestar qual era “a administração do mistério”;
em outras palavras, esclarecer-lhes como o mistério
se desenvolveria na prática. O plano de Deus para
este século presente é chamar dentre os gentios um
povo para o seu nome (At 15:14), uma noiva para o
seu Filho. O que está envolvido nesse plano é a admi-
nistração do mistério. Tudo aqui significa todos os
crentes. Não se pode esperar que o descrente compre-
enda as verdades profundas do mistério (1Co 2:14).
Por isso Paulo fala às pessoas salvas, tanto judeus
como gentios, tanto escravos como livres.

Esse mistério foi, desde os séculos, oculto em
Deus, que criou todas as coisas. O plano estava nos
pensamentos de Deus desde a eternidade, porém a
idéia aqui é que Deus guardou esse segredo durante
os séculos da história humana. Mais uma vez notamos
o cuidado que o Espírito Santo teve ao destacar o
fato de que a assembléia ou igreja universal é coisa
nova, excepcional e sem precedentes. Ninguém sabia
disso a não ser Deus. O segredo estava oculto em
Deus, que criou todas as coisas. Deus criou o uni-
verso material, criou os séculos e também criou a
igreja. Porém, na sua sabedoria ele decidiu reter o
conhecimento dessa nova criação até o primeiro ad-
vento de Cristo.

3:10 Um dos propósitos de Deus para o mistério é
revelar a sua multiforme sabedoria às hostes ange-
licais nos céus. Mais uma vez Paulo usa a metáfora
de uma escola. Deus é o professor, o universo é a
sala de aula e os anjos são os estudantes. A lição é

Efésios 3:7-10

18 (3:8) W. G. BLAIKIE, XLVI:105-106.
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a “multiforme sabedoria de Deus”. A igreja é o ob-
jeto estudado. Observando dos céus, os anjos são im-
pelidos a admirar os insondáveis juízos de Deus e a
maravilhar-se com os seus inescrutáveis caminhos.
Vêem a maneira como Deus triunfou sobre o pecado
para a sua glória. Percebem que Deus enviou o me-
lhor dos altos céus para salvar o que havia de pior na
terra. Verificam que ele redimiu os seus inimigos com
grande custo para si mesmo, conquistou-os pelo amor
e os preparou para ser a noiva do seu Filho. Vêem
como ele os abençoou com todas as bênçãos espiri-
tuais nos lugares celestiais. Aprendem que glória
maior é atribuída a Deus através da obra feita pelo
Senhor Jesus na cruz e mais bênçãos são derramadas
aos crentes, tanto judeus como gentios, do que seria
possível caso o pecado não tivesse entrado no mun-
do. Deus fora satisfeito; Cristo, exaltado; Satanás,
derrotado; e a igreja entronizada com Cristo, compar-
tilhando da sua glória.

3:11 O mistério em si, sua ocultação, sua eventual
revelação e o modo como exibe a sabedoria de Deus
são realidades que ocorreram segundo o eterno pro-
pósito que ele estabeleceu em Cristo Jesus, nosso
Senhor. Antes que fosse formado o mundo, Deus sou-
be que Satanás haveria de cair e que o homem o se-
guiria no pecado. Assim, de antemão, Deus preparou
uma estratégia para combatê-lo, um plano-mestre.
Esse plano se concretizou na encarnação, morte, res-
surreição, ascensão e glorificação de Cristo. O progra-
ma todo foi centrado em Cristo e se realizou por meio
dele. Agora Deus pode salvar os injustos, tanto ju-
deus como gentios, e fazer deles membros do Corpo
de Cristo, conformando-os à imagem do seu Filho e
dando-lhes honra especial durante toda a eternidade
como a noiva do Cordeiro.

3:12 Como resultado da obra de Cristo e da nossa
união com ele, temos agora o indizível privilégio de
poder entrar na presença de Deus a qualquer hora e
com a confiança de que seremos ouvidos sem sermos
censurados (Tg 1:5). A palavra ousadia sugere uma
atitude respeitosa, mas sem medo, atitude igual a de
uma criança que quer falar com seu pai. O nosso
acesso é a liberdade com que podemos falar com
Deus em oração. Pela palavra confiança compreen-
de-se a certeza que temos de ser sempre bem-vindos,
de ser ouvidos e de receber uma sábia e amorosa res-
posta. Temos tudo isso mediante a fé nele, isto é,
nossa fé no Senhor Jesus Cristo.

3:13 Por causa da dignidade do seu ministério e
dos resultados maravilhosos que dele emanaram,
Paulo incentivou os santos a não ficarem desanima-
dos ao pensar nos seus sofrimentos. Ele estava con-
tente por padecer tribulações a fim de cumprir a sua

missão aos gentios. Diz, com efeito, que, em vez de
ficarem desanimados, deviam se orgulhar por ele ser
considerado digno de sofrer pelo Senhor Jesus. De-
viam regozijar-se ao pensar nos benefícios que as
suas tribulações trariam a eles e aos demais gentios.
Deviam considerar as suas prisões como uma glória
em vez de uma desgraça.

G. A oração de Paulo pelos santos (3:14-19)
3:14 Agora o apóstolo retoma o pensamento que ini-
ciou no versículo 1 e que foi interrompido pela seção
parentética sobre o mistério. Por isso as palavras Por
esta causa fazem referência ao capítulo 2 com a sua
descrição de como eram os gentios por natureza, e o
que são agora em sua união com Cristo. A surpreen-
dente transformação de pobreza e morte em riquezas
e glória leva Paulo a orar a fim de que vivam sempre
desfrutando de sua exaltada posição.

A posição do corpo de Paulo em oração é indicada
nas palavras me ponho de joelhos. Isso não quer di-
zer que para orar a pessoa tem de se ajoelhar. Porém
a alma deve sempre ter essa atitude de humilhação.
Podemos orar enquanto andamos, sentamos ou deita-
mos. O importante é que o nosso espírito se curve pe-
rante Deus numa atitude de reverência e humildade.

A oração é dirigida a Deus Pai. Em sentido geral
Deus é o Pai de toda a humanidade porque é o Cria-
dor (At 17:28-29). Porém no sentido mais restrito ele
é somente o Pai de todos os crentes, a quem gerou
em sua família espiritual (Gl 4:6). De maneira ainda
mais especial é o Pai do nosso Senhor Jesus, o que
significa que ele (Jesus) é igual a Deus Pai (Jo 5:18).

3:15 O papel especial do Pai que Paulo tem em
vista aqui está embutido nas palavras de quem toma
o nome toda família, tanto no céu como sobre a
terra. Isso pode significar:
1. Que todos os remidos nos céus e na terra olham

para ele como a cabeça da família;
2. Que todos os seres criados, tanto angelicais como

humanos, devem a sua própria existência a ele,
não apenas como indivíduos, mas também como
famílias. Famílias nos céus incluiriam as várias
graduações de criaturas angelicais. Famílias sobre
a terra, apesar de serem todos descendentes de
Noé, agora representam diferentes raças e nações;

3. Que toda paternidade no universo deriva o seu
nome dele. A paternidade de Deus é a original e a
ideal. É o protótipo de todas as demais relações
paternas. Phillips traduz o versículo da seguinte
maneira: “De quem toda a paternidade, terrestre ou
celeste, deriva o seu nome”.

3:16 É impossível não ficar pasmado diante da
vastidão do pedido de Paulo: segundo a riqueza da

Efésios 3:11-16
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sua glória, vos conceda. Ele pede que os santos se-
jam fortalecidos espiritualmente, mas até que pon-
to? Jamieson, Fausset e Brown respondem: “Com
uma abundância que seja conforme as riquezas da
sua glória e não segundo a pequenez do nosso cora-
ção”.19 Os pregadores às vezes fazem distinção entre
a expressão “das suas riquezas” e segundo a rique-
za. Um milionário poderia dar uma pequena porção
das suas riquezas. Nesse caso daria da sua riqueza,
porém não na proporção das suas riquezas! Paulo
pede a Deus que dê forças aos crentes segundo a ri-
queza das suas perfeições. Visto que Deus é infinita-
mente rico em glória, os crentes podem se preparar
para um autêntico dilúvio de bênçãos! Por que pedi-
mos tão pouco a um tão grande rei? Quando certa
vez um amigo pediu um grande favor a Napoleão, foi
imediatamente atendido. Napoleão explicou por quê:
“Ele me honrou com a magnitude do seu pedido”.

Estais vos aproximando do rei,
Convosco grandes petições trazei,
Pois sua graça e poder são tais,
Que ninguém poderá pedir demais.

John Newton

Chegamos agora aos pedidos específicos de Paulo
na sua oração. Em vez de uma série de pedidos sem
relação entre si, o que existe é progresso, em que
cada pedido forma a base do que vem a seguir. Pode-
mos visualizá-los na forma de uma pirâmide em que o
primeiro pedido forma a primeira fileira de pedras.
Enquanto Paulo ora, a construção prossegue até che-
gar a um clímax glorioso.

O primeiro pedido é que sejam fortalecidos com
poder, mediante o seu Espírito no homem interior.
A bênção buscada é poder espiritual. Não se trata do
poder para fazer milagres espetaculares, mas do vigor
necessário para que sejam cristãos maduros, estáveis
e inteligentes. Quem dá esse poder é o Espírito San-
to. Porém, ele só pode fortalecer aqueles que se
alimentam da palavra de Deus e usufruem da atmos-
fera pura de oração, sendo diariamente ativos no ser-
viço do Senhor.

Esse poder se manifesta no homem interior, ou
seja, na parte espiritual da nossa natureza. É o homem
interior que se deleita na lei do Senhor (Rm 7:22). É
o homem interior que é renovado dia após dia en-
quanto o homem exterior se corrompe (2Co 4:16).
Embora pertença a Deus, nosso homem interior ca-
rece de força, crescimento e desenvolvimento.

3:17 O segundo pedido é que Cristo habite no nos-
so coração, pela fé. Esse é o resultado da força do
Espírito: somos fortalecidos para que Cristo habite
no nosso coração. A verdade é que Cristo passa a

habitar no crente no momento da sua conversão
(Jo 14:23; Ap 3:20). Porém, não é esse o assunto des-
ta oração. Não se trata aqui de Cristo habitar no crente,
mas sim de se sentir em casa. Ele reside permanente-
mente em todos os convertidos. Porém, o pedido aqui
é que ele tenha livre acesso a todos os quartos e can-
tos do nosso ser; que não se entristeça com nossas
palavras, pensamentos, intenções e atos pecamino-
sos; que desfrute de comunhão ininterrupta com o
crente. Assim o coração do cristão se transformará no
lar de Cristo, um lugar onde ele se deleita — como o
lar de Marta, Maria e Lázaro, em Betânia. O termo
“coração” indica o centro da vida espiritual que con-
trola todos os aspectos do comportamento. Assim, o
apóstolo pede que o senhorio de Cristo se estenda
aos livros que lemos, ao trabalho que fazemos, à nos-
sa comida, ao dinheiro que gastamos, às palavras que
falamos — enfim, a todos os detalhes da nossa vida,
por menores que sejam.

Quanto mais somos fortalecidos pelo Espírito San-
to, mais nos tornamos semelhantes a Cristo. E quan-
to mais somos parecidos com Cristo, mais “ele vai se
sentir completamente à vontade no nosso coração”,
afirma Kenneth S. Wuest.

Desfrutamos de sua presença em nós pela fé. Isso
requer dependência constante dele, entrega constan-
te a ele, e a noção contínua da presença de Cristo em
nós. É pela fé que podemos “pôr em prática a pre-
sença de Cristo na nossa vida”, como dizia o irmão
Lawrence.

Até aqui a oração de Paulo envolveu todos as Pes-
soas da Trindade. O pedido é feito ao Pai (v. 14) para
fortalecer os crentes por seu Espírito (v. 16) e que,
assim, Cristo se sinta completamente à vontade no
seu coração (v. 17). Um dos privilégios da oração é
que nela podemos envolver a eterna Divindade no
serviço a favor dos outros e de nós mesmos.

Quando Cristo tem acesso irrestrito ao coração, os
cristãos se tornam arraigados e alicerçados em
amor. Aqui Paulo pede emprestadas palavras da bo-
tânica e da construção civil. A raiz de uma planta for-
nece nutrição e estabilidade. A base de um edifício
é o alicerce sobre o qual se levanta. Scroggie diz:
“O amor é o solo em que a nossa vida deve estar
enraizada e a rocha sobre a qual a nossa fé deve
sempre repousar”.20 Estar arraigados e alicerçados
em amor equivale nos fixar no amor na nossa vida
diária. A vida de amor é uma vida de benevolência,

19 (3:16) JAMIESON, FAUSSET e BROWN, Commentary Practical and
Explanatory on the Whole Bible, VI:408.
20 (3:17) W. Graham SCROGGIE, “Paul’s Prison Prayers”, The Ministry of
Keswick, Second Series, p. 49.
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abnegação e docilidade. É a vida de Cristo se expres-
sando na vida do crente (1Co 13:4-7).

3:18 Os pedidos anteriores forneceram um esboço
do programa de crescimento espiritual que prepara o
filho de Deus para  compreender, com todos os san-
tos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e
a profundidade.

Antes de considerarmos as próprias dimensões,
notemos a expressão com todos os santos. O tema
é tão vasto que não há crente nenhum capaz de com-
preender mais que uma fração dele. Por isso existe a
necessidade de estudar, discutir e compartilhar com
os outros o que aprendemos. O Espírito Santo pode
utilizar as reflexões conjuntas de um grupo de crentes
dedicados para lançar um dilúvio de luz sobre as Es-
crituras.

Geralmente as dimensões são consideradas como
referentes ao amor de Cristo, mesmo que o texto não
diga isso expressamente. De fato, o amor de Cristo é
mencionado separadamente na cláusula seguinte. Se
as dimensões se referem ao amor, então a ligação
pode ser feita assim:

Jesus uma revelação contínua da suprema riqueza
da sua graça e bondade para conosco através de
Cristo Jesus (2:7).

3. A profundidade é descrita vivamente em 2:1-3.
Estávamos atolados num abismo indizível de peca-
do e degradação. Jesus entrou nessa selva de imun-
dície e corrupção a fim de morrer no nosso lugar.

4. A altura é vista em 2:6, que mostra que fomos não
somente ressuscitados, mas também entronizados
com Cristo nos lugares celestiais para compartilhar
da sua glória.

Eis as dimensões imensas e infinitas. Ao considerá-
las, nada podemos fazer exceto, como diz Scroggie:
“pôr em ordem esse tumulto de palavras santas”.

3:19 Em seguida o apóstolo pede que os santos
possam conhecer por experiência o amor de Cristo
que excede todo o entendimento. Nunca poderíamos
sondá-lo completamente porque se trata de um ocea-
no sem praias. Porém, cada dia podemos aprender um
pouco mais. Assim, Paulo pede que os crentes desfru-
tem de um profundo conhecimento experiencial do
maravilhoso amor do nosso maravilhoso Senhor.

O clímax dessa magnífica oração é atingido quando
Paulo pede que sejam tomados de toda a plenitude
de Deus. Toda plenitude da Divindade reside no Se-
nhor Jesus (Cl 2:9). Quanto mais ele habita no nosso
coração pela fé, mais tomados ficamos de toda a ple-
nitude de Deus. Não é possível ficarmos absoluta-
mente cheios de toda a plenitude de Deus. Porém, é
esse o alvo que temos diante de nós.

Concluindo essa exposição, somos forçados a dizer
que não atingimos toda a profundidade do que estuda-
mos. Ao lidar com as Escrituras, ficamos cientes de
que estamos lidando com verdades maiores do que a
nossa capacidade. Podemos utilizar ilustrações para
ajudar a esclarecer um versículo, mas isso é como
encher um dedal com a água de um oceano. Qual é a
porção do oceano que cabe no dedal? Da mesma ma-
neira, havendo dito tudo acerca da plenitude de Deus,
esse assunto continua a ser um mistério para nós, de
modo que, diante da palavra de Deus ficamos pasma-
dos, maravilhando-nos com sua infinitude.

H. A doxologia de Paulo (3:20-21)
3:20 A oração termina com uma doxologia que inspi-
ra a alma. Os pedidos precedentes foram vastos, ou-
sados e aparentemente impossíveis. Porém, Deus é
poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensa-
mos. A amplitude da sua capacidade é vista na ma-
neira como Paulo forma uma pirâmide de palavras
para descrever as bênçãos extraordinárias:

Quem expressa isso muito bem é F. B. Meyer:

Sempre haverá à nossa frente a mesma exten-
são de horizonte que há atrás de nós. Mesmo
olhando para a face de Jesus durante milênios,
ainda assim sua beleza será tão nova, fascinante
e imensurável como quando a vimos pela primei-
ra vez ao atravessarmos os portões do paraíso.21

Essas dimensões, porém, podem também se referir
ao mistério que é tão importante em Efésios. Aliás,
podemos facilmente encontrar essas dimensões no
próprio texto:
1. A largura vem descrita em 2:11-18. Refere-se à

largura da graça de Deus que salva judeus e gen-
tios incorporando-os depois à sua igreja. O mistério
abrange ambos os segmentos da humanidade.

2. O comprimento se estende de eternidade à eterni-
dade. Quanto ao passado, os crentes foram escolhi-
dos em Cristo antes da fundação do mundo (1:4).
Quanto ao futuro, na eternidade haverá em Cristo

Largura
Comprimento
Profundidade
Altura

O mundo (Jo 3:16)
Para todo o sempre (1Co 13:8)
Até a morte de cruz (Fp 2:8)
Os céus (1Jo 3:1-2)

21 (3:18) F. B. MEYER, Key Words, p. 53-54.
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Os meios que Deus utiliza para responder às ora-
ções são mencionados na expressão: conforme o seu
poder que opera em nós. Trata-se de uma referência
ao Espírito Santo, o qual trabalha constantemente na
nossa vida procurando produzir um caráter semelhan-
te ao de Cristo, repreendendo-nos por causa do nosso
pecado, dirigindo-nos em oração, inspirando-nos em
adoração e guiando-nos no serviço. Quanto mais nos
rendemos a ele, maior é a sua eficácia em nos confor-
mar com Cristo.

3:21 A ele seja a glória, na igreja e em Cristo
Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre.
Amém. Deus é o alvo da adoração eterna. A sua sabe-
doria e o seu poder são manifestos nas hostes angeli-
cais, no sol, na lua, nas estrelas, nos animais, nos
passarinhos, nos peixes, no fogo, na saraiva, na neve,
no nevoeiro, no vento, nas montanhas, nas colinas,
nas árvores, nos reis, no povo, nos velhos, nos jo-
vens, em Israel e nas nações. Todos devem louvar o
nome do Senhor (Sl 148).

Porém, há outro grupo de pessoas que dará glória
eterna a Deus: a igreja — Cristo, a cabeça e os cren-
tes, o corpo. Essa comunidade redimida será uma tes-
temunha eterna da graça maravilhosa e sem par.
Williams escreve:

A eterna glória de Deus em sua função de Deus
e Pai se manifestará por todas as eras na igreja e
em Cristo Jesus. Que afirmação assombrosa!
Cristo e a igreja, como um único corpo, serão o
veículo dessa eterna demonstração.22

Mesmo agora a igreja deve dar glória ao seu nome
“nos cultos de louvor, na vida pura dos seus membros,

na proclamação do evangelho a todo o mundo e no
seu ministério de redução da necessidade e aflição da
humanidade” (Erdman).

A duração do louvor é para todas as gerações,
para todo o sempre. Ouvindo Paulo rogar que haja
louvor eterno a Deus na igreja e em Cristo Jesus, a
resposta do nosso coração é um vivo Amém!

II. A prática do crente que vive no Senhor
(4—6)

A. Apelo por união na comunhão cristã (4:1-6)
4:1 Chegando neste ponto da Epístola aos Efésios,
percebemos uma grande mudança. Os primeiros capí-
tulos tratam da chamada do cristão. Porém, nos últi-
mos três capítulos os crentes são exortados a andar
de modo digno da vocação a que foram chamados.
Até aqui o tema dominante foi a posição em que a
graça os colocou. Daqui em diante será abordado o
efeito prático dessa posição. De fato, nossa posição
exaltada em Cristo pede uma conduta piedosa corres-
pondente. Portanto, Efésios passa dos lugares celes-
tiais nos capítulos 1—3 para a igreja local, o lar e a
sociedade em geral nos capítulos 4—6. Como Stott
frisou, os últimos capítulos ensinam que “devemos
cultivar união na igreja, pureza na vida pessoal, har-
monia no nosso lar e firmeza no nosso combate contra
os poderes do mal”.

Pela segunda vez Paulo faz referência a si mesmo
como um prisioneiro — agora como o prisioneiro no
Senhor. Theodoret faz o seguinte comentário: “O que
o mundo considera ignomínia, ele considera a mais
alta honra. Gloria-se nos seus grilhões por Cristo,
mais que um rei no seu diadema”.

Como alguém que foi preso por sua fidelidade e
obediência ao Senhor, Paulo exorta seus leitores a
andar de modo digno da sua vocação. Ele não man-
da nem manipula. Com ternura apela para eles na lin-
guagem da graça.

A palavra andar encontra-se sete vezes nessa car-
ta (2:2,10; 4:1,17; 5:2,8,15). Descreve o modo de viver
de uma pessoa. Um andar digno é o que condiz com a
digna posição do cristão como membro do Corpo de
Cristo.

4:2 Em todas as vicissitudes da vida é importante
mostrar o espírito de Cristo que consiste de:

Humildade — a humildade genuína vem de uma
associação estreita com o Senhor Jesus. A humildade
nos faz reconhecer que nada somos e assim nos ajuda

É
PODEROSO

É PODEROSO PARA FAZER INFINITAMENTE MAIS DO
QUE TUDO QUANTO PEDIMOS OU PENSAMOS

É PODEROSO PARA FAZER MAIS DO QUE TUDO
QUANTO PEDIMOS OU PENSAMOS

É PODEROSO PARA FAZER MAIS DO QUE
PEDIMOS OU PENSAMOS

É PODEROSO PARA FAZER TUDO O
QUE PEDIMOS OU PENSAMOS

É PODEROSO PARA FAZER O
QUE PEDIMOS OU PENSAMOS

É PODEROSO PARA
FAZER O QUE PENSAMOS

É PODEROSO PARA
FAZER O QUE PEDIMOS

É PODEROSO
PARA FAZER

22 (3:21) George WILLIAMS, The Student’s Commentary on the Holy
Scriptures, p. 925.
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a estimar os outros mais do que a nós mesmos. É o
contrário da presunção e da arrogância.

Mansidão — é a atitude que aceita tudo o que
Deus faz em nossa vida sem se rebelar, e também
recebe toda a crueldade do homem sem retaliar. É
característica nítida na vida daquele que disse: “Eu
sou manso e humilde de coração”. Wright faz o se-
guinte comentário:

Que declaração maravilhosa! Aquele que fez os
mundos, que pôs as estrelas no firmamento e
que conhece o nome de cada uma delas, que
mantém as inumeráveis constelações nas suas
órbitas, que pesa as montanhas e as colinas na
balança, que considera as ilhas como um cisco,
que faz da sua mão uma concha para medir as
águas dos oceanos, perante quem os moradores
da terra são como gafanhotos, justamente ele,
quando entra na vida humana o faz com coração
manso e humilde. Não é que ele criou um ideal
humano perfeito e depois se acomodou a ele.
Não! Ele era o que demonstrava.23

Longanimidade — é uma disposição equilibrada e
um espírito paciente sob provações prolongadas. Tem
sido ilustrada da seguinte maneira: imagine um filho-
te de cachorro e um cachorro grande juntos. À medi-
da que o cachorrinho late para o outro, irritando-o e
atacando-o, este, mesmo podendo morder o filhote,
pacientemente tolera sua impertinência.

Suportando-vos uns aos outros em amor — sig-
nifica perdoar as faltas e fraquezas dos outros, as
diferenças de personalidade, de habilidade e de tem-
peramento. Não é manter a fachada da boa educação
enquanto por dentro ferve o rancor. Trata-se de um
amor positivo em relação àqueles que nos irritam,
nos perturbam e nos envergonham.

4:3 Esforçando-vos diligentemente por preser-
var a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ao for-
mar a igreja, Deus eliminou a maior divisão que já
existiu entre os seres humanos — a desavença entre
os judeus e os gentios. Em Cristo Jesus as distinções
foram abolidas. Porém como seria sua vida diária jun-
tos? Restaria ainda algo da velha antipatia? Haveria
a tendência de formar uma “Igreja de Cristo Judaica”
e uma “Igreja de Cristo das Nações”? Para evitar
quaisquer divisões ou animosidades, Paulo agora
roga por união entre os cristãos.

Deviam se esforçar diligentemente por preservar
a unidade do Espírito. De todos os verdadeiros cren-
tes, o Espírito Santo fez uma só entidade em Cristo:

o corpo é habitado por um só Espírito. Trata-se de
uma unidade básica que ninguém pode destruir. Po-
rém, por meio de altercações e murmurações, pode-
mos agir como se não houvesse essa unidade.
Guardar a unidade do Espírito (RC) significa viver
em paz uns com os outros. Paz é o que liga e prende
os membros do corpo uns aos outros apesar das gran-
des diferenças naturais. A reação comum quando
aparecem diferenças entre os crentes é separar-se e
formar outro partido. A reação espiritual resume-se
no seguinte: “No que é essencial,  unidade. Em ques-
tões onde haja dúvidas, liberdade. Em todas as coi-
sas, misericórdia”. Existe em qualquer um de nós
potencial carnal suficiente para destruir qualquer igre-
ja local ou qualquer obra de Deus. Por isso, temos de
abafar todos os nossos pequenos caprichos e atitudes
e trabalhar juntos e em paz para a glória de Deus e
para nossa bênção comum.

4:4 Em vez de realçar nossas diferenças, devemos
pensar nas sete realidades positivas que formam a
base da verdadeira unidade cristã.

Um corpo. Apesar das diferenças de raça, cor, na-
cionalidade, cultura, língua e temperamento, há ape-
nas um corpo, formado de todos os verdadeiros
crentes desde Pentecostes até ao arrebatamento da
igreja. Denominações, divisões e partidos impedem o
desenvolvimento dessa verdade. Todas essas divi-
sões feitas por homens serão varridas quando o Salva-
dor voltar. Portanto, o nosso lema para o tempo
presente deve ser: “Deixemos de lado nomes, divi-
sões e partidos e que Jesus seja tudo em todos”.

Um Espírito. O mesmo Espírito Santo que habita
individualmente em cada crente (1Co 6:19) também
habita o Corpo de Cristo (1Co 3:16).

Uma esperança. Cada membro da igreja é chama-
do para o mesmo destino — estar com Cristo, ser se-
melhante a Cristo e compartilhar da sua glória
eternamente. Essa esperança inclui tudo o que o
crente espera desfrutar eternamente quando o Se-
nhor Jesus voltar.

4:5 Um Senhor. “Porque, ainda que haja também
alguns que se chamem deuses, quer no céu quer na
terra (como há muitos deuses e muitos senhores), to-
davia, para nós há um só Deus, o Pai [...] e um só Se-
nhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e
nós por ele” (1Co 8:5-6 RC; cf. tb. 1Co 1:2).

Uma fé. Trata-se da fé cristã, o corpo de doutrinas
“que uma vez por todas foi entregue aos santos” (Jd 3)
e foi preservado para nós no NT.

Um batismo. Isso é verdade em dois sentidos.
Primeiro, há um batismo pelo Espírito, através do
qual os que confiam em Cristo são inseridos no corpo
(1Co 12:13). Depois há um batismo pelo qual os con-23 (4:2) Walter C. WRIGHT, Ephesians, p. 85.
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vertidos confessam a sua identificação com Cristo na
sua morte, sepultamento e ressurreição. Embora haja
muitas maneiras de batizar, o NT reconhece apenas
um batismo para os crentes, feito em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Ao serem batizados, os dis-
cípulos declaram fidelidade a Cristo, o sepultamento
do velho eu e a decisão de andar em novidade de
vida.

4:6 Um Deus. Todos os filhos de Deus reconhecem
um Deus e Pai de todos os remidos, o qual é:
• Sobre todos — Ele é soberano, supremo no uni-

verso.
• Age por meio de todos — Deus utiliza todas as

coisas para cumprir os seus propósitos.
• Está em todos — Ele habita em todos os crentes.

B. O programa para o bom funcionamento dos
membros do Corpo (4:7-16)

4:7 A doutrina da unidade do corpo de Cristo tem uma
verdade gêmea, a saber, a diversidade dos seus
membros. A cada membro é designada uma função
especial. Não há dois membros iguais e não há dois
com a mesma função. O papel que cada um desempe-
nha é-lhe concedido segundo a proporção do dom de
Cristo. Ele o faz conforme bem lhe parecer. Se o dom
de Cristo se refere ao Espírito Santo (Jo 14:16-17;
At 2:38-39), então a idéia é que o Espírito Santo é
quem concede os dons a cada crente e também é ele
quem dá a habilidade de exercer os dons. À medida
que cada membro desempenha o trabalho que lhe foi
designado, o corpo de Cristo cresce em número e em
espiritualidade.

4:8† O Senhor deu alguns dons especiais de minis-
tério e serviço à igreja a fim de ajudar cada filho de
Deus a encontrar e desempenhar a sua função. Esses
dons não devem ser confundidos com os que foram
mencionados no versículo anterior. Cada crente tem
algum dom (v. 7), porém nem todos têm um dos dons
mencionados no versículo 11. Estes são dons espe-
ciais, designados para o crescimento do corpo.

Em primeiro lugar, descobrimos que o doador des-
tes dons especiais é o glorioso Senhor Jesus Cristo
ressurreto dentre os mortos e assunto aos céus. Paulo
cita Salmos 68:18 como uma profecia de que o Mes-
sias iria subir aos céus, venceria os seus adversários
e os conduziria cativos. Como prêmio por sua vitória,
receberia dons para dar aos homens.

4:9 Aí surge um problema! Como o Messias subiria
aos céus? Ele já não vivia nos céus com Deus, seu
Pai, desde a eternidade? É evidente que, se ele subi-
ria aos céus, antes teria de descer dos céus. Portanto
a profecia de salmos 68:18 implica uma descida pré-

via. Por isso podemos parafrasear o v. 9 da seguinte
maneira: “Ora, quando diz no Salmo 68: ‘Ele subiu’
— o que quer dizer senão que também havia desci-
do até às regiões inferiores da terra”. Sabemos
que foi isso mesmo o que aconteceu. O Senhor Jesus
desceu até a manjedoura de Belém, à morte na cruz e
ao sepulcro. Às regiões inferiores da terra têm sido
consideradas por alguns como o Hades ou o inferno.
Porém, isso não condiz com o ensino aqui. A sua as-
censão necessitava de uma descida prévia à terra,
não ao inferno. Além disso, as Escrituras indicam que
o seu espírito foi para o céu, e não para o inferno,
quando ele morreu (Lc 23:43,46).

4:10 A profecia de Salmos 68:18 e a descida suben-
tendida na profecia foram perfeitamente cumpridas
na encarnação, morte e sepultamento do Senhor Je-
sus. Aquele que desceu dos céus é também aquele
que conquistou o pecado, Satanás, os demônios e a
morte. Ele é o mesmo que subiu acima da atmosfera
e dos céus das estrelas, para encher todas as coisas.

Ele encheu todas as coisas no sentido de que é a
fonte de toda bênção, a soma de todas as virtudes e
o soberano supremo sobre todas as coisas. “Não há
nenhum lugar entre as profundezas da cruz e as al-
turas da glória que ele não ocupe”, escreveu F. W.
Grant.24

O pensamento central nos versículos 8-10 é que o
doador dos dons é o Cristo que ascendeu aos céus.
Não havia tais dons antes de Jesus voltar para os
céus. Esse fato apóia ainda mais o ponto de vista de
que a igreja não existia nos tempos do AT, pois se
existisse seria uma igreja sem dons.

4:11 Agora os dons são nomeados e, para surpresa
nossa, vemos que são homens e não dons naturais ou
habilidades. Ele mesmo concedeu uns para apósto-
los, outros para profetas, outros para evangelistas
e outros para pastores e mestres.

Apóstolos eram homens encarregados pelo Senhor
de pregar a palavra e plantar igrejas. Eram homens
que viram Jesus depois da sua ressurreição (At 1:22).
Tinham poder para fazer milagres (2Co 12:12) como
um meio de confirmar a mensagem que pregavam
(Hb 2:4). Seu ministério, junto com os profetas do NT,
era ligado à fundação da igreja (Ef 2:20). Os apóstolos
a que se refere essa passagem são apenas aqueles
que o foram depois da ascensão de Cristo.

† Veja “Suplementos”> “Profecias do Messias cumpridas em Jesus
Cristo”.
24 (4:10) F. W. GRANT, “Ephesians”, The Numerical Bible, Acts to 2 Corin-
thians, VI:341.
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Profetas eram porta-vozes de Deus. Recebiam re-
velações diretamente do Senhor e as transmitiam à
igreja. Aquilo que falavam por meio do Espírito San-
to era a palavra de Deus.

Hoje em dia não temos nem profetas nem apósto-
los no sentido técnico da palavra. Seu ministério aca-
bou quando a fundação da igreja foi concluída e o
cânon do NT se completou. Já frisamos que Paulo
está falando dos profetas do NT que foram designa-
dos por Cristo depois da sua ascensão. Pensar neles
como sendo do AT introduz dificuldades e absurdos
nessa passagem.

Evangelistas são aqueles que pregam as boas-no-
vas de salvação. São divinamente equipados para
ganhar os perdidos para Cristo. Têm habilidade espe-
cial para diagnosticar a condição do pecador, sondar
sua consciência, responder a objeções, encorajar a
decisão por Cristo e ajudar o convertido a encontrar
segurança na palavra de Deus. Os evangelistas de-
vem sair e pregar ao mundo para depois conduzir os
convertidos a uma igreja local onde serão alimentados
e encorajados espiritualmente.

Pastores são homens que servem debaixo da au-
toridade do Supremo Pastor cuidando das ovelhas de
Cristo. Guiam e alimentam o rebanho. O seu ministé-
rio é o de sábio conselho, correção, encorajamento e
consolo.

O serviço dos pastores é estreitamente relaciona-
do com o dos anciãos na igreja local. A diferença prin-
cipal entre eles é que o pastor é um dom, enquanto o
ancião é um ofício. O NT menciona vários pastores
em cada igreja local (At 20:17, 28; 1Pe 5:1-2) em vez
de um só.

Mestres são homens que receberam poder de
Deus para explicar o que a Bíblia diz, interpretar o
sentido da Palavra e aplicá-la ao coração e à consciên-
cia dos santos. Enquanto um evangelista pode pregar
o evangelho usando um texto sem prestar atenção ao
contexto, o mestre procura mostrar como a passagem
se harmoniza com o contexto.

Há quem pense que os dois últimos itens se re-
ferem a um só dom, devendo ser traduzido “pasto-
res-mestres” já que as palavras pastores e mestres

estão unidas nesse versículo. Porém não é necessa-
riamente assim, pois um homem pode ter o dom de
ensinar sem ter o coração de pastor. E um pastor
pode ser hábil na palavra de Deus sem ter o dom de
ensinar. Se pastores e mestres são as mesmas pes-
soas no versículo 11, então, pela mesma regra grama-
tical,25 apóstolos e profetas também são (2:20).

Uma palavra final: devemos ter cuidado em distin-
guir entre dons divinos e habilidades naturais. Nenhu-
ma pessoa que não seja convertida, mesmo que tenha
muita habilidade, pode ser evangelista, pastor ou
mestre no sentido do NT. Aliás, nem mesmo um cris-
tão poderia sem receber um dom especial. Os dons
do Espírito são sobrenaturais. Capacitam o homem a
fazer o que de outra forma seria humanamente impos-
sível.

4:12 Chegamos agora à função ou ao propósito
dos dons. É com vistas ao aperfeiçoamento dos
santos para o desempenho do seu serviço, para a
edificação do corpo de Cristo. O processo é assim:
1. Os dons equipam os santos.
2. Os santos então servem.
3. O corpo enfim é edificado.

O ministério (RC) não é uma profissão especializa-
da, limitada a homens com treinamento profissional.
A palavra simplesmente significa serviço e inclui todas
as formas de serviço espiritual. Esse versículo ensina
que todos os crentes devem estar “no ministério”.

Os dons são dados para aperfeiçoar ou equipar to-
dos os crentes a fim de poderem servir ao Senhor e
então edificarem o corpo de Cristo. Vance Havner
explica isso de forma singular:

Cada cristão é comissionado porque cada crente
é um missionário. Já foi dito que o evangelho não
é apenas algo que se ouve na igreja, mas tam-
bém algo que se leva da igreja para contar lá
fora — e que fomos designados para isso. Tam-
bém foi dito que “a cristandade começou com
um grupo de testemunhas leigas, porém se tor-
nou um grupo de profissionais do púlpito, finan-
ciados por espectadores leigos!” Hoje em dia
empregamos um grupo de eclesiásticos assala-
riados para trabalhar “em tempo integral” a fim
de podermos ocupar um banco aos domingos e
vê-los atuar. Todo cristão deve estar ocupado no
serviço de Deus em tempo integral [...] Há na
verdade um ministério especial de pastores,
mestres da Palavra e evangelistas — mas para
fazer o quê?... Para preparar os santos para o
ministério.26

25 (4:11) A “regra de Granville Sharp” diz que na língua grega dois no-
mes de ofício, título ou qualidade ligados pela palavra kai (em portu-
guês, e), se somente o primeiro leva o artigo definido, se referem à mesma
pessoa. Um bom exemplo dessa construção se encontra em 2Pedro 1:1:
“nosso Deus e Salvador Jesus Cristo”. No plural, como aqui, essa regra
não é aplicável, embora a construção estabeleça uma associação estreita
entre os dois nomes (comparar “escribas e fariseus” etc.)
26 (4:12) Vance HAVNER, Why Not Just Be Christians, p. 63.
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Esses homens, que receberam dons divinamente,
não devem servir de modo a fazer o povo depender
deles perpetuamente. Antes, devem trabalhar de tal
maneira que um dia os santos possam continuar a
obra sozinhos. Podemos ilustrar isso da seguinte ma-
neira:

O círculo no centro denota, por exemplo, alguém
com o dom de ensinar. Este vai ministrar àqueles que
estão nos círculos em volta dele, de modo que sejam
equipados, ou seja, edificados na fé. Estes, por sua
vez, saem e ministram aos outros conforme os dons
que Deus lhes concedeu. Dessa maneira, a Igreja
cresce. É o método divino de fazer crescer o corpo de
Cristo em número e em espiritualidade.

Limitar o serviço cristão a um grupo selecionado de
homens impede o desenvolvimento do povo de Deus,
estrangula a causa da evangelização mundial e impe-
de o crescimento da Igreja. A distinção entre leigos e
clero é contrária às Escrituras e talvez o maior obstá-
culo à divulgação do evangelho.

4:13 O versículo 13 responde à pergunta: Por quan-
to tempo continuará esse processo de crescimento? A
resposta é: até que todos cheguemos ao estado de
unidade, maturidade e conformidade.

Unidade — Chegaremos (vamos atingir) à unidade
da fé quando o Senhor levar a sua Igreja para os céus.
“Agora vemos como em espelho obscuramente” mui-
tas coisas. Temos diferenças de opinião em muitos
assuntos. Então haverá plena concordância. Atingire-
mos a unidade [...] do pleno conhecimento do Filho
de Deus. Aqui cada um tem seu próprio ponto de vis-
ta acerca do Senhor, de como ele é e das implicações
dos seus ensinamentos. Então o veremos tal qual ele
é e o conheceremos como também somos conhecidos.

Maturidade (NVI) — No arrebatamento da Igreja,
atingiremos a estatura perfeita, ou seja, a nossa ma-
turidade. Como indivíduos e como corpo de Cristo
atingiremos a perfeição, o auge do desenvolvimento
espiritual.

Conformidade — Seremos conformados a ele. To-
dos serão moralmente como Cristo. A igreja univer-
sal será um corpo adulto perfeitamente adaptado ao
seu cabeça glorioso. “A plenitude de Cristo é a pró-
pria igreja, a plenitude daquele que enche tudo em
todos”, diz F. W. Grants. À medida da estatura da
igreja significa o seu crescimento total, o cumprimen-
to do plano de Deus para o seu desenvolvimento.

4:14 Quando os dons operam de acordo com a
vontade de Deus e os santos são ativos no serviço do
Senhor, três perigos são evitados — imaturidade, ins-
tabilidade e ingenuidade.

Imaturidade. — Crentes que nunca se envolvem no
serviço ousado por Cristo nunca deixam de ser meni-
nos espirituais. São subdesenvolvidos precisamente
por falta de exercício. Foi para pessoas assim que o
autor da epístola aos Hebreus disse: “Quando devíeis
ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes,
novamente, necessidade de alguém que vos ensine,
de novo” (Hb 5:12).

Instabilidade — Outro perigo é a inconstância espi-
ritual. Cristãos imaturos são susceptíveis a novidades
grotescas e modismos transitórios criados por charla-
tães profissionais. Tornam-se ciganos religiosos,
andando de um lado para outro, de uma fantasia
atraente para outra.

Ingenuidade — O perigo mais sério é a decepção.
Os meninos espirituais são inexperientes na palavra
da justiça. Suas faculdades não são exercitadas para
discernir o bem e o mal (Hb 5:13-14). Encontram ine-
vitavelmente alguém de uma seita falsa que os im-
pressiona com seu zelo e sinceridade aparentes. Por
empregar palavras religiosas, acreditam que se trata
de um cristão verdadeiro. Se tivessem estudado a
Bíblia, perceberiam o quanto tal indivíduo joga trai-
çoeiramente com palavras. Porém agora são levados
ao redor por todo vento de doutrina, pela artima-
nha dos homens, rumo a uma forma de erro sistema-
tizado.

4:15 Os últimos dois versículos no parágrafo des-
crevem o processo apropriado de crescimento no cor-
po de Cristo. Em primeiro lugar temos necessidade de
firmeza doutrinária: mas, seguindo a verdade... De
maneira nenhuma as verdades fundamentais da fé
podem ser comprometidas. Em segundo lugar deve
haver uma disposição adequada: falando a verdade
com espírito de amor (NTLH). Se a verdade for dita
de outra maneira, o que teremos será mero testemu-
nho extremista. Blaikie admoesta:

O ambiente em que devemos viver, nos mover e
existir, é a verdade [...] Porém, a verdade deve
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ser inseparavelmente unida ao amor: boas-no-
vas anunciadas asperamente deixam de ser
boas-novas. O encanto da mensagem é destruído
pelo espírito de discórdia do mensageiro.27

Assim, os dons equipam os santos e, enquanto os
santos se ocupam do serviço ativo, crescem em tudo
em Cristo. Cristo é o alvo e o objetivo do crescimento,
bem como a esfera do seu crescimento em tudo. Em
cada área da vida os crentes tornam-se mais seme-
lhantes a ele. Quanto mais a cabeça influir no com-
portamento da igreja, mais o corpo a representará de
forma perfeita ao mundo.

4:16 O Senhor Jesus não é apenas o alvo do cresci-
mento cristão, mas também a sua fonte. Por meio
dele todo o corpo é envolvido no processo de cresci-
mento. A integração maravilhosa dos membros do
corpo vem descrita na frase bem ajustado e consoli-
dado. Isso quer dizer que cada membro foi projeta-
do exatamente para o seu próprio lugar e função,
estando perfeitamente ligado (RC) a todos os demais
membros para formar um organismo vivo e comple-
to. Em seguida, a importância e a necessidade de
cada membro são indicadas nas palavras bem ajus-
tado e consolidado pelo auxílio de toda junta. O
corpo humano consiste primeiramente em ossos, ór-
gãos e carne. Os ossos são unidos uns aos outros por
ligamentos, assim como os órgãos. Cada junta e liga-
mento cumpre o seu papel no crescimento e função do
corpo. O mesmo acontece no corpo de Cristo. Ne-
nhum membro é inútil. Até o mais humilde crente é
necessário.

À medida que cada crente cumpre o seu papel, o
corpo cresce como uma unidade harmoniosa e bem
articulada. Num sentido muito real o corpo efetua o
seu próprio crescimento, mesmo que isso pareça um
paradoxo. Isso significa que o crescimento é estimula-
do pelo próprio corpo à medida que os membros vão
se alimentando através da Bíblia, da oração, da ado-
ração e do testemunho. Chafer faz o seguinte comen-
tário: “A Igreja se desenvolverá por si mesma do
mesmo modo que o corpo humano”. Além do cresci-
mento em tamanho, também há uma edificação de si
mesmo em amor. Isso diz respeito ao cuidado mútuo
que os membros têm entre si. Os cristãos permane-
cem em Jesus Cristo e cumprem as suas próprias fun-
ções na igreja. Assim se aproximam em amor e
unidade.

C. Apelo por uma nova moralidade
(4:17—5:21)

4:17 Aqui começa um eloqüente apelo do apóstolo
por uma nova moralidade. Esse apelo continua até
5:21. Testemunhando no Senhor, a saber, pela autori-
dade do Senhor e por inspiração divina, Paulo exorta
os cristãos a se despir de todos os sinais da sua vida
pregressa, como quem se despe de um casaco lama-
cento, e os exorta a vestir todas as virtudes do Se-
nhor Jesus Cristo. Não mais andeis como também
andam os gentios. Eles já não eram mais gentios,
mas sim cristãos. Por isso devia haver uma trans-
formação correspondente na sua vida. Paulo via o
mundo sem Cristo atolado em ignorância e degrada-
ção. Os homens eram caracterizados por sete falhas
terríveis:

Não tinham nenhum alvo na vida. Andavam na
vaidade dos seus próprios pensamentos. Sua vida
era vazia, sem propósito ou alvo e sem nenhum
fruto bom. Havia muita atividade, mas nenhum pro-
gresso. Andavam em busca de bolhas de sabão e de
sombras, enquanto negligenciavam o que era de fato
importante.

4:18 Eram cegos. — “Vivem num mundo de som-
bras” (CH). Obscurecidos de entendimento. Em pri-
meiro lugar eram naturalmente incapazes de
compreender verdades espirituais e, como resultado
da rejeição do conhecimento do verdadeiro Deus, so-
friam de cegueira resultante do juízo do Senhor.

Eram ímpios. Eram alheios à vida de Deus, viven-
do a uma grande distância dele. Isso era resultado da
profunda e persistente ignorância e dureza de cora-
ção. Rejeitaram a luz de Deus patente na criação e na
sua consciência e se voltaram para a idolatria. Por
isso se afastaram mais e mais dele.

4:19 Eram desavergonhados. Tendo-se tornado
insensíveis. W. C. Wright comenta:

Moule traduz assim: “Não sentiam mais dor”.
Como isto é expressivo! Quando a consciência é
rejeitada pela primeira vez, sente-se certa dor,
uma espécie de protesto. Porém, à medida que
se vai calando essa voz, ela se torna cada vez
menos audível e clara. O protesto é abafado, a
picada fica menos dolorida, até que, finalmente,
a dor se torna suportável”.28

Eram sórdidos. Entregaram-se conscientemente à
depravação (NVI), a formas vis de comportamento. O
pecado principal dos gentios era e ainda é a imorali-
dade sexual. Descem a níveis inimagináveis de de-
pravação. Os muros de Pompéia contam a história da

27 (4:15) BLAIKIE, “Ephesians”, XLVI:150.
28 (4:19) WRIGHT, Ephesians, p. 100.
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sua falta de vergonha e decência. Os mesmos peca-
dos caracterizam o mundo atual dos gentios.

Eram indecentes. Na prática de pecados sexuais co-
meteram toda sorte de impureza. Há aqui a sugestão
de que se entregaram a toda espécie de impureza
como se isso fosse um ofício ou um negócio na área
da imoralidade.

Eram insaciáveis. Com avidez. Nunca estavam sa-
tisfeitos. Nunca tinham o suficiente. O pecado criava
um apetite enorme para a sua prática contínua.

4:20 Como isso tudo era diferente do Cristo que
eles conheceram e passaram a amar! Ele era a perso-
nificação da pureza. Não conheceu o pecado nem o
praticou. Nele não havia pecado.

4:21 O se nas palavras se é que, de fato, o tendes
ouvido e nele fostes instruídos não tem o sentido de
dúvida quanto à conversão dos efésios. Simples-
mente enfatiza que todos os que tinham ouvido a
Cristo e nele foram ensinados (NVI) o conheceram
como a essência da santidade e da pureza. Ter ouvido
a Cristo significa ouvi-lo com fé — é ter aceitado Jesus
como Senhor e Salvador. A expressão nele fostes
instruídos se refere à instrução que os efésios rece-
beram quando passaram a andar em comunhão logo
após a conversão. Blaikie fez esta consideração:
“Toda verdade adquire valor e caráter diferente quan-
do há um relacionamento pessoal com Jesus. A verda-
de sem Cristo tem pouco poder”.29 Segundo é a
verdade em Jesus. Ele não apenas ensina a verda-
de; ele é a verdade em forma humana (Jo 14:6). O
nome Jesus nos faz pensar na sua vida terrena, visto
que esse é o seu nome dado na encarnação. Na vida
sem mancha que ele levou como homem neste mun-
do, vemos a antítese do andar dos gentios que Paulo
descreveu.

4:22 Na escola de Cristo aprendemos que no mo-
mento da conversão deixamos de lado nosso velho
homem, que se corrompe segundo as concupiscên-
cias do engano. O velho homem significa tudo o que
a pessoa era antes da conversão, tudo o que era
como filho de Adão. Essa natureza é corrupta porque
cede aos desejos enganosos (NVI) e maus que pare-
cem a princípio agradáveis e promissores, mas que
se mostram horríveis e frustrantes depois de pratica-
dos. Quanto à sua posição, o velho homem foi cruci-
ficado e enterrado com Cristo. Na prática o crente
deve considerar morta essa velha natureza. Aqui
Paulo dá ênfase ao lado posicional dessa verdade —
nós nos despojamos do velho homem de uma vez por
todas.

4:23 A segunda lição que os efésios aprenderam
aos pés de Jesus foi que estavam sendo renovados no
espírito do seu entendimento. Isso indica uma trans-

formação total na sua maneira de pensar, uma mudan-
ça da impureza mental para a santidade. O Espírito de
Deus trabalha no raciocínio levando o crente a pen-
sar sob o ponto de vista de Deus, e não dos homens
perdidos.

4:24 A terceira lição é que foram revestidos do
novo homem de uma vez por todas. O novo homem é
o que o crente é no Senhor Jesus. É uma nova criação
na qual as coisas velhas já passaram e tudo se fez
novo (2Co 5:17). Esse novo tipo de homem é segun-
do Deus, criado à sua semelhança. Manifesta-se em
justiça e retidão procedentes da verdade. Justiça é
o comportamento reto perante os outros. Retidão é
“piedade perante Deus, colocando Deus no seu devi-
do lugar”, conforme a definição de F. W. Grant.30

4:25 Paulo agora passa da posição dos crentes
para o seu estado. Visto que se despiram do velho ho-
mem e se vestiram do novo pela união com Cristo,
eles devem demonstrar essa mudança espantosa na
vida diária.

Podem fazer isso, deixando em primeiro lugar a
mentira e falando a verdade. A mentira aqui in-
clui toda espécie de desonestidade, seja o torcer da
verdade, o exagero, a fraude, o não cumprimento das
promessas feitas, o trair a confiança, a lisonja e a so-
negação de impostos. A palavra de um cristão deve
ser digna de confiança. Seu sim deve ser mesmo sim,
e o seu não deve ser não. Quando o crente se desvia
da verdade, sua vida deixa de ser uma Bíblia que o
descrente pode ler e se torna uma mentira.

A verdade é uma dívida que devemos pagar a todos
os homens. Porém, quando Paulo usa aqui a palavra
próximo, tem em mente os crentes, o que se eviden-
cia nas palavras: porque somos membros uns dos
outros (cf. Rm 12:5; 1Co 12:12-27). Assim como é
inimaginável um nervo do corpo enviar um sinal falso
ao cérebro, ou um olho enganar o resto do corpo num
momento de perigo, assim também é inaceitável que
um crente minta para outro crente.

4:26 A segunda área de renovação da vida está li-
gada à ira pecaminosa em contraste com o zangar-se
justamente. Há momentos em que o crente pode ser
justo e estar zangado ao mesmo tempo. Por exemplo,
quando alguém maldiz o caráter de Deus. Em tais ca-
sos Deus ordena irar-se. Ele diz: Irai-vos. É possível,
portanto, alguém ser justo quando se ira contra o
mal. Há outros momentos, porém, em que irar-se é
pecado. Quando a ira provém da malícia, da inveja, do
ressentimento, da vingança ou do ódio procedente

29 (4:21) BLAIKIE, “Ephesians”, XLVI:151.
30 (4:24) GRANT, “Ephesians”, p. 344.
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de algum mal praticado contra nós mesmos, ela é proi-
bida. Aristóteles disse: “Qualquer pessoa pode ficar
irada — isso é fácil. O que não é fácil é ficar irado
com quem se deve estar irado, na medida certa, no
momento certo, por razões certas e ainda de maneira
certa”.

Quando o crente cede à ira injusta, ele deve con-
fessá-la e abandoná-la o mais cedo possível. Deve fa-
zer a sua confissão a Deus e também àquele que foi
vítima da sua ira. Não deve guardar ressentimento
ou nutrir rancor, nem manter-se irritado. Não se po-
nha o sol sobre a vossa ira. Qualquer coisa que im-
peça a nossa comunhão com Deus ou com os nossos
irmãos deve ser prontamente corrigida.

4:27 Pecados de ira não confessados fornecem ao
diabo uma porta de entrada e uma base de operações.
Ele consegue isso sem que o ajudemos deliberada-
mente. Portanto não podemos olhar com indulgência
a presença de malícia, ira, inveja, ódio ou paixão na
nossa vida. Esses pecados desacreditam o testemu-
nho cristão, fazem os descrentes tropeçar, ofendem
os crentes e nos ferem espiritual e fisicamente.

4:28 Agora Paulo desvia a sua atenção para o con-
traste entre dois tipos de comportamento: roubar e
dar. O velho homem rouba, enquanto o novo dá. De-
vemos nos despir do velho e nos revestir do novo. O
fato de Paulo dirigir uma exortação do tipo “aquele
que furtava, não furte mais” prova que a noção de
que os cristãos são perfeitos e nunca pecam é errada.
Eles ainda têm a velha natureza má e egoísta que
deve ser considerada morta na experiência do dia-a-
dia O furto pode tomar muitas formas, desde o latro-
cínio até o simples deixar de pagar as dívidas ou
testemunhar de Cristo nas horas que pertencem ao
patrão. Pode assumir a forma de plágio, de uso de
medidas falsas ou de falsificação da conta de despe-
sas feitas. A proibição do roubo não é nova. A lei de
Moisés também o proibia (Êx 20:15), mas é o que
vem a seguir que torna essa passagem distintamente
cristã. Não devemos apenas deixar de roubar, mas
também trabalhar num emprego honrado a fim de
poder ajudar aqueles que são menos afortunados. Só
o poder da graça pode transformar um ladrão num fi-
lantropo. A graça e não a lei é o poder da santidade.

Tudo isso é radical e inovador. O natural é os ho-
mens trabalharem para suprir suas próprias necessi-
dades e desejos. Quando o salário aumenta, seu nível
de vida sobe. Tudo na sua vida gira em torno do eu.
Esse versículo sugere uma visão mais nobre e exalta-
da sobre o trabalho. Seguindo esse modelo, o nível de
vida no lar pode baixar um pouco, mas haverá um
meio de acudir aquele necessitado de ajuda espiri-
tual ou temporal, tanto onde vivemos como no mundo
inteiro. Quão grande é essa necessidade!

4:29 O apóstolo volta-se agora para o uso da fala e
põe em contraste o que edifica e o que não tem valor
algum. Discurso torpe geralmente significa conversa
suja e sugestiva; isso inclui anedotas imorais, profa-
nações e histórias indecentes. Porém, é provável que
aqui haja um sentido mais amplo, abrangendo toda
conversa frívola, vã, ociosa e sem valor. Paulo trata
da linguagem obscena e vil em 5:4. Aqui, porém, ele
diz que devemos abandonar toda fala sem proveito,
substituindo-a por conversas construtivas. A fala do
cristão deve ser:
• Edificante — Deve resultar na edificação dos ou-

vintes.
• Apropriada — Deve ser apropriada à ocasião.
• Graciosa — Deve transmitir graça aos que

ouvem.

4:30 E não entristeçais o Espírito de Deus, no
qual fostes selados para o dia da redenção. Se essa
exortação for ligada ao versículo anterior, isso signi-
fica que conversas vãs entristecem o Espírito. Pode
ser também que esteja ligada aos versículos 25-28,
indicando que mentira, ira injusta e furto também o
entristecem. Em sentido mais amplo pode significar
que devemos evitar tudo e qualquer coisa que entris-
tece o Espírito de Deus.

Três fortes razões são sugeridas para isso:
1. Ele é o Espírito Santo. Tudo o que não é santo o

ofende.
2. Ele é o Espírito Santo de Deus, um membro da san-

tíssima Trindade.
3. Somos selados por ele para o dia da redenção.

Conforme já dissemos, um selo significa posse e
segurança. Ele é o selo que garante a nossa prote-
ção até o dia em que Cristo voltar e completar a
nossa salvação. É interessante notar que Paulo
menciona a segurança eterna do crente como uma
das mais fortes razões para ele não pecar.

O fato de podermos entristecer o Espírito Santo
comprova que ele é uma pessoa, e não uma força ou
mera influência. Também significa que ele nos ama
porque somente alguém que ama fica ofendido. O
ministério especial do Espírito de Deus é glorificar a
Cristo e transformar o crente na sua semelhança
(2Co 3:18). Quando o crente peca, o Espírito interrom-
pe esse ministério para restaurá-lo. Ver interrompido
o progresso espiritual por causa do pecado do crente
causa tristeza ao Espírito de Deus. Ele se vê obrigado
a conduzir o cristão para o lugar de arrependimento e
confissão.

4:31 Todos os pecados da língua e do mau gênio
têm de ser postos de lado. O apóstolo faz uma lista
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com alguns deles. Embora seja difícil distingui-los com
precisão, o sentido geral é evidente.

Amargura — ressentimento que não se extingue.
Não ter vontade alguma de perdoar. Guardar rancor.

Cólera — mau gênio, animosidade, hostilidade.
Ira — explosões de cólera e de violência.Viver mal

humorado.
Gritaria — gritar com ira, discutir em alta voz.
Blasfêmias — maledicências, linguagem que insul-

ta, calúnias, palavras abusivas.
Malícia — desejar mal aos outros, rancor, mes-

quinhez.
4:32 Os pecados acima mencionados e que resul-

tam do mau gênio devem ser abandonados. Porém o
vácuo que surge disso deve ser preenchido com as
qualidades de Cristo que precisam ser cultivadas. Tais
pecados são vícios da nossa carne. O que vem a se-
guir são virtudes sobrenaturais:

Ser benignos — é o desejo desinteressado no bem-
estar dos outros. O desejo de ajudar, mesmo com
grande sacrifício pessoal.

Ser compassivos — significa ter interesse demons-
trado no condoer-se e que tem afeição genuína pelos
outros. Manifesta-se na prontidão em levar os fardos
das pessoas.

Perdoador — é a prontidão em perdoar ofensas ou
passar por cima delas sem conservar qualquer desejo
de vingança.

O maior exemplo de quem sabe perdoar é o pró-
prio Deus. A obra de Cristo na cruz do Calvário é a
base do amor de Deus do qual nós somos o objeto,
embora não mereçamos. Deus não podia perdoar o
pecado sem satisfazer devidamente a sua própria jus-
tiça. No seu amor ele providenciou a satisfação que a
sua justiça exigia. Em Cristo, a saber, na sua pessoa e
obra, Deus encontrou uma base justa para nos perdoar.

Visto que ele nos perdoou quando estávamos deven-
do “milhões”, devemos perdoar os outros quando nos
devem “algumas moedas” (cf. Mt 18:23-28, NTLH).
Lenski aconselha:

Quando alguém me faz alguma maldade, nesse
exato momento devo perdoá-lo e assim deixar a
minha alma livre. Peco contra o homem e contra
Deus se eu guardar algum rancor contra quem
me feriu, e ponho em risco o próprio perdão que
recebo da parte de Deus. Não importa se quem
me ofendeu se arrepende ou não. Eu o perdôo
imediatamente. Ele terá de dar contas de si mes-
mo a Deus pelo mal que fez. Isso, porém, é entre
ele e Deus. Eu nada tenho com isso. Minha res-
ponsabilidade consiste em ajudá-lo, segundo
Mateus 18:15. Eu tenho de perdoá-lo, quer o re-

cupere ou não e antes mesmo que o processo
mencionado em Mateus comece.31

5:1 O exemplo do perdão de Deus mencionado em
4:32 forma a base da exortação de Paulo aqui. A liga-
ção é a seguinte: Deus em Cristo nos perdoou e por
isso devemos ser imitadores de Deus perdoando os
outros. Um motivo especial é acrescentado nas pala-
vras como filhos amados. Na vida natural, os filhos
trazem a aparência da família e a obrigação de prote-
ger o bom nome de todos. Na vida espiritual, como
filhos amados, devemos manifestar o nosso Pai ao
mundo e andar de maneira digna dele.

5:2 Outro modo como podemos ser semelhantes
ao Senhor é andando em amor. O restante do versí-
culo explica que andar em amor significa dar-se pelos
outros. Foi o que fez o nosso exemplo perfeito, Cris-
to. Ele nos amou. Fato assombroso! A prova do seu
amor é que ele se entregou à morte no Calvário por
nós.

A dádiva de Cristo é descrita como oferta e sacri-
fício a Deus. Uma oferta é qualquer coisa dada a
Deus. Um sacrifício inclui morte. Jesus foi o verda-
deiro holocausto, aquele que era totalmente consa-
grado à vontade de Deus, a ponto de morrer na cruz.
Seu sacrifício de indizível devoção é louvado como
um sacrifício a Deus, em aroma suave. F. B. Meyer
faz o seguinte comentário: “Em amor sem medida pelos
que por natureza não eram merecedores. Seu des-
prendimento criou um espetáculo que encheu os céus
com fragrância e o coração de Deus com alegria”.32

O Senhor Jesus agradou o Pai entregando-se a si
mesmo pelos outros. A lição que aprendemos disso é
que nós também podemos trazer alegria ao coração
de Deus entregando-nos pelos outros.

Pelos outros, sim, meu Senhor, pelos outros!
Que a minha divisa seja esta;
Ajuda-me Senhor a viver pelos outros
Que a minha vida seja como a tua.

Charles D. Meigs

5:3 Nos versículos 3-4 o apóstolo volta ao tópico
de pecados sexuais e nos chama decisivamente para
uma santa separação deles. Em primeiro lugar ele
menciona várias formas de imoralidade sexual.

Impudicícia (RA) ou fornicação (BJ) — Sempre
que mencionada no mesmo versículo ao lado de

31 (4:32) R. C. H. LENSKI, The Interpretation of St. Paul´s Epistles to the Ga-
latians, to the Ephesians and to the Philippians, p. 588.
32 (5:2) MEYER, The Heavenlies, p. 25.
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adultério, fornicação significa relação sexual entre
pessoas não casadas. Entretanto, quando não há dis-
tinção entre essa palavra e adultério, geralmente se
refere a qualquer espécie de imoralidade sexual. (A
palavra “pornografia” vem do mesmo termo grego.)

Impurezas — pode se referir a atos imorais, mas
também inclui imagens impudicas, livros obscenos e
outros materiais sugestivos que moldam vidas inde-
centes e incendeiam as paixões.

Cobiça — geralmente significa ganância, porém
aqui está relacionada com o desejo sensual — um for-
te desejo de satisfazer os apetites sexuais fora dos
limites do matrimônio. (Cf. Êx 20:17: “Não cobiçarás
a mulher do teu próximo”.)

Essas coisas não devem sequer ser mencionadas
entre cristãos. Não deve haver nem mesmo a ne-
cessidade de mencioná-las como atos perpetrados por
crentes. Nas nossas conversas elas não devem nem
mesmo ser mencionadas. Há sempre grande perigo
em falar dessas coisas levianamente, em ser indul-
gente ou até em falar delas contínua e livremente.
Paulo dá ênfase à sua exortação com as palavras
como convém a santos. Os crentes foram separados
da corrupção que está no mundo. Agora devem levar
uma vida de separação das paixões vis, tanto em
suas ações como em suas palavras.

5:4 Nosso falar deve ser livre de qualquer indício de:
Conversação torpe — diz respeito a piadas e gra-

cejos imorais e a toda espécie de obscenidades e inde-
cências.

Palavras vãs — são conversas próprias de um
tolo. Podem incluir linguagem de baixo nível.

Chocarrices — brincadeiras ou conversas imorais.
Também se referem a qualquer assunto torpe que
possa conduzir a ações impudicas.

É sempre perigoso fazer gracejos com o pecado.
Em vez de o crente usar a língua para assuntos tão
indignos, deve cultivar o hábito de exprimir sua grati-
dão a Deus por todas as bênçãos e favores que rece-
be em sua vida. Isso é agradável ao Senhor, é um
bom exemplo aos outros e é bom para a sua própria
alma.

5:5 Não há lugar para dúvidas quanto à atitude
de Deus para com pessoas imorais: estas não têm
herança no reino de Cristo e de Deus. Essa afirma-
ção está em franco contraste com a visão do mundo
atual que considera os culpados de crimes sexuais
doentes que precisam de tratamento psiquiátrico.
Dizem que a imoralidade é uma doença, mas Deus
a chama de pecado. Enquanto o homem releva,
Deus condena. Dizem que a solução para isso é a psi-
canálise, enquanto Deus diz que a solução é a rege-
neração.

Três ofensores são especificados, os mesmos três
encontrados no versículo 3 — o fornicador, o impuro
e o avarento (RC). Aqui é incluído o pensamento de
que o avarento é também um idólatra. A razão pela
qual é idólatra é que tem idéias falsas sobre Deus.
Seu conceito de Deus o vê como um ser que aprova a
cobiça, de outra maneira não se atreveria a ser cobi-
çoso. Outra razão é que o avarento coloca sua própria
vontade acima da vontade de Deus. Uma terceira ra-
zão é que a avareza resulta na adoração da criatura
ao invés do criador (Rm 1:25).

Quando Paulo diz que tais pessoas não têm heran-
ça no reino, é isso mesmo o que quer dizer. Pessoas
cuja vida é caracterizada por esses pecados estão
perdidas, permanecem nos seus pecados e caminham
para o inferno. Não estão no reino invisível agora,
nem estarão no reino quando Cristo voltar; e estarão
eternamente separadas do reino eterno nos céus. O
apóstolo não está dizendo que essas pessoas, embo-
ra pertençam ao reino, sofrerão dano no tempo do
julgamento de Cristo. O assunto aqui é a salvação, e
não o galardão. Elas podem dizer que são cristãs,
mas provam por sua vida que nunca foram salvas.
Ainda poderão ser salvas pelo arrependimento e pela
fé no Senhor Jesus. Mas, se isso acontecer, não prati-
carão mais esses pecados.

Note-se que a divindade de Cristo está implícita na
expressão o reino de Cristo e de Deus. Cristo é co-
locado no mesmo plano de Deus, o Pai, como sobera-
no no reino.

5:6 As pessoas têm adotado uma postura cada vez
mais indulgente e tolerante em relação à imoralidade
sexual. Dizem que a satisfação dos apetites do corpo
é necessária e até benéfica, sendo sua repressão a
responsável pelo desenvolvimento de desvios de per-
sonalidade e inibições. Dizem que a noção de moral
depende da cultura e, visto que hoje em dia ter “rela-
ções sexuais antes do casamento”, manter “relações
extraconjugais”, ou praticar relações com “pessoas do
mesmo sexo” são comportamentos aceitos na nossa
cultura (embora Deus os condene como fornicação,
adultério e sodomia), devem ser legalizados. O sur-
preendente é que alguns dos defensores da legaliza-
ção dos pecados sexuais são pessoas de destaque em
algumas igrejas. Assim, os leigos que consideravam a
imoralidade como pecado agora estão sendo conven-
cidos por religiosos eminentes que essa postura é
antiquada.

Os cristãos não devem se deixar enganar. Porque,
por essas coisas, vem a ira de Deus sobre os fi-
lhos da desobediência. Números 25:1-9 narra o episó-
dio em que vinte e quatro mil israelitas foram mortos
porque pecaram com as mulheres de Moabe, aprende-

Efésios 5:4-6



643

mos como Deus vê pecados como a fornicação e o
adultério. A reprovação do Senhor no tocante ao ho-
mossexualismo foi manifesta quando as cidades de
Sodoma e Gomorra foram destruídas com fogo e en-
xofre (Gn 19:24-28).

Não é apenas em atos sobrenaturais de punição
que a ira de Deus se manifesta. Os que praticam pe-
cados sexuais sofrem o seu juízo também de outras
maneiras. Sofrem fisicamente de doenças venéreas e
aids. Também sofrem desordens mentais, emocionais
e nervosas, derivadas do sentimento de culpa. Há ain-
da desvios de personalidade — os efeminados tor-
nam-se ainda mais efeminados (Rm 1:27). No fim
haverá o julgamento eterno de Deus sobre todos os
adúlteros e fornicadores (Hb 13:4). Não haverá mise-
ricórdia para os filhos da desobediência — para os
que são descendentes do desobediente Adão e que o
seguem voluntariamente em desobediência aberta a
Deus (Ap 21:8).

5:7 Os crentes são solenemente admoestados a
não participar de comportamentos tão ímpios. Agir
assim é desonrar o nome de Cristo, destruir a vida
dos outros, arruinar o próprio testemunho e abrir as
portas para uma torrente de conseqüências ruins.

5:8 Para reforçar o imperativo urgente do versículo
7, o apóstolo apresenta agora um discurso impressio-
nante sobre as trevas e a luz (8-14). Outrora os efé-
sios eram trevas, porém, agora são luz no Senhor.
Paulo não diz que estavam nas trevas, mas que eles
mesmos eram a personificação das trevas. Agora,
unidos a Cristo, são luz. Ele é a luz e eles estão nele.
Portanto, agora são luz no Senhor. Sua condição es-
piritual deve condizer com sua posição. Devem andar
como filhos da luz.

5:9 Esse parêntese descreve o tipo de fruto produ-
zido por aqueles que andam na luz.

O fruto do Espírito33 consiste em toda bondade, e
justiça e verdade. Bondade nesse contexto é um ter-
mo que inclui toda a excelência moral. Justiça é inte-
gridade em todas as relações com Deus e com os
homens. Verdade é honestidade, eqüidade e realida-
de. Unindo esses três termos, temos uma vida cheia
de Cristo, brilhando qual luz em meio às trevas som-
brias.

5:10 Os que andam na luz não somente produzem
o fruto mencionado no versículo anterior, mas tam-
bém descobrem o que é agradável ao Senhor. Põem
à prova cada pensamento, cada palavra e cada ação
que produzem. Qual será a reação do Senhor diante
disso ou daquilo? Cada área da nossa vida será posta
sob a luz de Deus — conversas, padrão de vida, rou-
pas, livros, negócios, prazeres, diversões, móveis,
amizades, férias, automóveis e esportes.

5:11 Os crentes não devem ser cúmplices nas
obras infrutíferas das trevas, participando delas ou
mostrando tolerância ou indulgência. Essas obras
das trevas são infrutíferas para Deus e para os ho-
mens. Foi essa esterilidade que levou Paulo a per-
guntar aos cristãos romanos: “Naquele tempo, que
resultados colhestes? Somente as coisas de que, ago-
ra, vos envergonhais”(Rm 6:21). Também são obras
das trevas as praticadas sob luzes fracas, com as cor-
tinas e portas fechadas e em quartos secretos. Refle-
tem a predileção natural do homem pelas trevas e a
sua aversão à luz, uma vez que as suas obras são más
(Jo 3:19). É dito ao crente não apenas para se abster
das obras infrutíferas das trevas, mas também para
reprová-las. Ele pode fazer isso de duas maneiras: em
primeiro lugar, por meio de uma vida de santidade e,
em segundo lugar, por palavras pronunciadas sob a
direção do Espírito Santo.

5:12 Agora o apóstolo explica a razão pela qual o
cristão não pode ser cúmplice da corrupção moral,
devendo antes reprová-la. Os pecados que as pes-
soas cometem em segredo são tão depravados que o
só referir é vergonha, quanto mais praticá-los. As
formas anormais de pecado que o homem inventou
são tão vis que só descrevê-los já corrompe o pen-
samento. Por isso o cristão é ensinado a nem sequer
mencioná-los.

5:13 Todas as coisas que estão nas trevas se tor-
nam manifestas pela luz. Por isso, a vida santa reve-
la a pecaminosidade do viver não regenerado. O
verdadeiro caráter do pecado também é revelado por
meio da repreensão. Blaikie ilustra:

Como, por exemplo, quando o Senhor reprovou
a hipocrisia dos fariseus. Antes os seus feitos
não pareciam maus aos discípulos. Porém, quan-
do Cristo focou sobre eles a pura luz da verdade,
estes revelaram seu verdadeiro caráter — então
pareceram e ainda parecem abomináveis.34

A última parte do versículo 13 diz: tudo que se ma-
nifesta é luz. Isso quer dizer que, quando os cristãos
exercem o seu ministério como luz, outros são atraídos
para a luz. Assim, homens maus são transformados
em filhos da luz pelo ministério reprovador da luz.

Não é uma regra sem exceção. Nem todos os que
são expostos à luz se tornam cristãos. Porém, um prin-

Efésios 5:7-13

33(5:9) O texto crítico (NU) apresenta luz (photos) no lugar de Espírito
(Pneumatos).
34(5:13) BLAIKIE, “Ephesians”, XLVI:209.
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cípio geral no reino espiritual é que a luz se reproduz.
Encontramos uma ilustração desse princípio em 1Pe-
dro 3:1, onde as esposas crentes são ensinadas a ga-
nhar seus maridos para Cristo pelo exemplo da sua
vida: “Mulheres, sede vós, igualmente, submissas a
vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obe-
dece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por
meio do procedimento de sua esposa”. Assim a luz de
esposas cristãs triunfa sobre as trevas de maridos
pagãos, tornando-as luz.

5:14 A vida do crente deve sempre pregar um ser-
mão, deve sempre desmascarar as trevas que o cer-
cam, deve sempre estender o convite aos descrentes:

“Desperta, ó tu que dormes,
levanta-te de entre os mortos,
e Cristo te iluminará.”

Essa é a voz da luz que fala aos que dormem nas
trevas e jazem em morte espiritual. A luz os chama
para a vida e a claridade. Se responderem ao convite,
Cristo brilhará sobre eles e os iluminará.

5:15 Nos próximos sete versículos, Paulo, por
meio de uma série de exortações tanto negativas
como positivas, põe em contraste o andar dos néscios
e a conduta cuidadosa. A primeira exortação é um
apelo geral aos seus leitores para andar não como
néscios, e sim como sábios. Como já dito, andar é
uma das palavras-chave da epístola. É mencionada
sete vezes para descrever “o círculo completo de ati-
vidades da vida de um indivíduo”. Andar prudente-
mente é viver conforme a nossa posição de filhos de
Deus. Andar como néscios é descer desse plano ele-
vado para a conduta dos homens do mundo.

5:16 O modo de andar sábio se preocupa em remir
o tempo ou aproveitar as oportunidades. A cada dia
novas portas se abrem diante de nós com inúmeras
possibilidades. Remindo o tempo implica ter uma
vida marcada por santidade, por atos de misericórdia
e por palavras ajudadoras. O que torna isso mais ur-
gente é o caráter mau dos dias em que vivemos. A
expressão nos faz lembrar que o Espírito de Deus
não agirá para sempre no homem. O dia da graça vai
se findar. Depressa as oportunidades para adorar, tes-
temunhar e servir vão se acabar para sempre.

5:17 Por esta razão, não devemos nos tornar in-
sensatos, mas procurar compreender qual a von-
tade do Senhor. Eis algo crucial. Por causa do mal
reinante e do pouco tempo que ainda resta, podemos
ser tentados a gastar os nossos dias de forma frenéti-
ca e agitada. No fim isso não passará de pura perda
de energia. O importante é descobrir a vontade de
Deus e então cumpri-la. Essa é a única maneira de ser

eficiente e efetivo. É possível fazer a obra cristã con-
forme as nossas próprias idéias e na nossa própria
força, agindo completamente fora da vontade do Se-
nhor. O caminho da sabedoria consiste em discernir a
vontade de Deus para a nossa vida individual e de-
pois obedecer-lhe.

5:18 E não vos embriagueis com vinho, no qual
há dissolução. Na cultura cristã norte-americana tal
ordem é tão chocante quanto desnecessária, visto
que a abstinência total é a regra geral entre a maio-
ria dos cristãos. Porém é preciso lembrar que a Bíblia
foi escrita para crentes de todas as culturas e que em
muitos países a bebida mais comum é o vinho. As
Santas Escrituras não proíbem o uso do vinho, po-
rém condenam o seu abuso. O uso de vinho como re-
médio é até recomendado (Pv 31:6; 1Tm 5:23). O
Senhor Jesus transformou água em vinho para ser be-
bido nas bodas de Caná da Galiléia (Jo 2:1-11).

Porém, o uso de vinho se transforma em abuso sob
as seguintes circunstâncias, sendo então proibido:
1. Quando há excessos (Pv 23:29-35).
2. Quando se torna habitual (1Co 6:12b).
3. Quando ofende a consciência fraca de outro crente

(Rm 14:13; 1Co 8:9).
4. Quando destrói o testemunho do cristão na comuni-

dade e, portanto, não leva à glória de Deus (1Co
10:31).

5. Quando o crente bebe com dúvidas (Rm 14:23).

A alternativa recomendada por Paulo é encher-se
do Espírito em vez de estar embriagado com vinho. O
paralelo entre as duas opções pode causar espanto
quando as comparamos e contrastamos, mas é possí-
vel entender a razão pela qual o apóstolo as liga des-
sa maneira.

Em primeiro lugar há certas similaridades:
1. Em ambas as condições a pessoa fica sob um po-

der que não é dela própria. Em um caso sob o
poder da bebida, em outro sob o poder do Espírito
Santo.

2. Em ambas as situações a pessoa experimenta cer-
to dinamismo. No dia de Pentecostes o fervor pro-
duzido pelo Espírito foi erroneamente interpretado
como embriaguez com vinho (At 2:13).

3. Em ambos os casos, a conduta da pessoa é afeta-
da. No caso de uma pessoa sob a influência de ál-
cool, o seu caminhar se altera. No caso de uma
pessoa sob o poder do Espírito Santo, o seu com-
portamento também muda.

Mas há duas maneiras em que as duas condições
apresentam contrastes notáveis:

Efésios 5:14-18
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1. No caso de embriaguez, há dissolução e indulgên-
cia em face da sensualidade. A plenitude do Espíri-
to nunca leva a pessoa a isso.

2. No caso de embriaguez, a pessoa perde o autodo-
mínio. Em contraste com isso, um dos frutos do
Espírito é o domínio próprio (Gl 5:23). Um crente
que desfruta da plenitude do Espírito nunca fica
fora de si, a ponto de não poder controlar as suas
ações. O espírito do profeta está sempre sujeito ao
próprio profeta (1Co 14:32).

Às vezes a plenitude do Espírito parece ser apre-
sentada na Bíblia como uma dádiva soberana de
Deus. Por exemplo, João Batista era cheio do Espíri-
to desde o ventre da sua mãe (Lc 1:15). Nesse caso, a
pessoa recebe a plenitude sem preencher nenhuma
condição prévia. Não é algo que obtém por obras ou
orações. Deus o dá conforme o seu bel-prazer. Em
Efésios 5:18, porém, o crente recebe a ordem de en-
cher-se do Espírito. Logo, isso requer ação da sua par-
te. Ele tem de cumprir certas condições. É resultado
de obediência e não vem automaticamente.

Por essa razão a plenitude do Espírito não pode
ser confundida com seus outros ministérios, tais
como:
1. O batismo pelo Espírito Santo. É a obra do Espírito

pela qual ele incorpora o crente no corpo de Cristo
(1Co 12:13).

2. A habitação. Por esse ministério o Consolador habi-
ta no corpo do cristão e o fortalece para a santida-
de, a adoração e o serviço (Jo 14:16).

3. A unção. O Espírito é a própria unção que ensina
ao filho de Deus as coisas do Senhor (1Jo 2:27).

4. O penhor e o selo. Já vimos que o Espírito Santo
como penhor garante ao santo a sua herança e
como selo preserva o crente para a sua herança
(Ef 1:13-14).

Estes são alguns dos ministérios do Espírito que o
crente desfruta no momento em que é salvo. Todos
os que estão em Cristo têm o batismo do Espírito, a
unção, o selo e o Espírito de Deus morando nele.

Estar cheio do Espírito é diferente. Não é uma ex-
periência que acontece uma vez por todas na vida do
discípulo. Antes, trata-se de um processo contínuo. A
tradução literal desse mandamento é: “Permaneça
sendo cheio pelo Espírito”. Isso pode começar como
uma experiência de crise, porém deve continuar a
partir daí como um processo permanente. Estar cheio
hoje não significa estar cheio amanhã. É uma condi-
ção que deve ser almejada. É de fato a condição ideal
do crente aqui na terra. Significa que o Espírito San-
to está no controle e que não há nada na vida do cris-

tão que o entristeça, de modo que ele está preen-
chendo o seu papel no plano de Deus.

Como um crente pode encher-se do Espírito? Em
Efésios o apóstolo não explica. Apenas manda en-
cher-se. Porém, à luz de outras porções das Santas Es-
crituras, sabemos que para estar cheios do Espírito
Santo devemos:
1. Confessar e abandonar todo o pecado de que temos

consciência na nossa vida (1Jo 1:5-9). É evidente
que o Espírito, sendo santo, não pode trabalhar li-
vremente numa vida em que o pecado é aprovado.

2. Submeter-nos completamente ao seu controle
(Rm 12:1-2). Isso significa que rendemos a nossa
vontade, a nossa inteligência, o nosso corpo, o nos-
so tempo, o nosso talento e o nosso dinheiro a ele.
Todas as áreas da nossa vida devem estar debaixo
do seu controle.

3. Fazer com que a palavra de Cristo habite rica-
mente em nós (Cl 3:16). Isso envolve a sua leitura,
estudo e obediência. Quando a palavra de Cristo
habita ricamente em nós (Cl 3:16), seguem-se os
mesmos resultados que se verificam na plenitude
do Espírito (Ef 5:19).

4. Finalmente devemos nos esvaziar do egoísmo
(Gl 2:20). Para poder encher um copo com um
novo ingrediente, é necessário primeiramente
esvaziá-lo. Para nos enchermos dele precisamos
esvaziar-nos de nós mesmos.

Um autor desconhecido escreveu:

Assim como você deixou todo o peso do seu pe-
cado e descansou na obra feita por Cristo, da
mesma maneira deve deixar todo o peso da sua
vida e trabalho e descansar na presente obra do
Espírito Santo em você. Entregue-se todas as
manhãs ao Espírito Santo para ser conduzido
por ele e saia descansado e louvando, deixando
o Espírito tomar conta de você e do seu dia. Du-
rante o dia, cultive o hábito de confiar nele ale-
gremente, obedecendo-lhe, esperando que ele
guie, ilumine, reprove, ensine e use você, fazen-
do em você e por você tudo o que ele quiser.
Acredite que ele de fato opera, mesmo sem ver
ou sentir. Confiemos apenas e obedeçamos ao
Espírito Santo como guia da nossa vida e deixe-
mos o peso da responsabilidade de dirigir a nós
mesmos. Então o fruto do Espírito crescerá em
nós como ele mesmo quer e para a glória de
Deus.

Será que o crente sabe quando está cheio do Espí-
rito? Na realidade, quanto mais perto estamos do

Efésios 5:18
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Senhor, mais nos convencemos da nossa pecami-
nosidade e de quão indignos somos (Is 6:1-5). Na
presença dele não encontramos em nós mesmos
nada de que possamos nos orgulhar (Lc 5:8). Não
nos sentimos superiores aos outros, nem sentimos
que “chegamos lá”. O crente que está cheio do Espí-
rito ocupa-se com Cristo e não consigo mesmo.

Ao mesmo tempo pode reconhecer que Deus está
trabalhando nele e por meio dele. Vê coisas aconte-
cer de maneira sobrenatural. Circunstâncias coinci-
dem milagrosamente. Vidas sentem o toque de Deus.
Situações acontecem segundo o tempo de Deus. Pa-
rece até que as forças da natureza estão ao seu lado,
que elas estão acorrentadas à carruagem de Deus.
Ele vê tudo isso; reconhece que Deus está trabalhan-
do para ele e por meio dele. No entanto, sente-se es-
tranhamente desligado de tudo isso quando se trata
de receber algum crédito. No seu íntimo reconhece
que tudo vem do Senhor.

5:19 Agora o apóstolo menciona quatro resultados
do estar cheio do Espírito. Em primeiro lugar, cristãos
que estão cheios do Espírito falam entre si com sal-
mos, entoando e louvando de coração ao Senhor
com hinos e cânticos espirituais. A plenitude
divina abre os lábios para falar acerca das coisas
do Senhor e abre o coração para compartilhar essas
mesmas coisas com os outros. Enquanto uns vêem as
três categorias mencionadas no texto como partes
dos Salmos, a nosso ver apenas a palavra salmos se
refere às Escrituras inspiradas de Davi, Asafe e ou-
tros. Hinos são canções não inspiradas que expres-
sam adoração e louvor diretamente a Deus. Cânticos
espirituais fazem referência a outras composições
que tratam de temas espirituais, mesmo as que não
se dirigem diretamente a Deus.

Uma segunda indicação da plenitude do Espírito é a
alegria no louvor a Deus: entoando e louvando de
coração ao Senhor com hinos e cânticos espiri-
tuais. A vida cheia do Espírito é como uma fonte que
trasborda de alegria (At 13:52). Zacarias serve como
ilustração disso quando ficou cheio do Espírito Santo
e cantou ao Senhor de todo o coração (Lc 1:67-79).

5:20 O terceiro resultado são as ações de graças:
dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai,
em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Onde reina
o Espírito há gratidão a Deus, um sentimento de pro-
funda adoração e expressão espontânea. Não é uma
sensação ocasional, mas contínua. Não surge apenas

em face de coisas agradáveis, mas diante de tudo.
Qualquer pessoa pode ser grata pelo sol, porém é pre-
ciso o poder do Espírito para agradecer a Deus pelas
tempestades da vida.

O caminho mais curto e mais seguro que conduz à
felicidade é este:

Que seja a regra da sua vida agradecer e louvar a
Deus por tudo o que acontece. Certamente o que
parece uma calamidade pode mais tarde se
transformar em bênção quando você louva e
agradece a Deus. Mesmo se você pudesse fazer
milagres, não seria capaz de produzir maiores
bênçãos para si do que aquelas que resultam de
um espírito de agradecimento. Ele transforma
tudo o que encontra em alegria e não requer pa-
lavra alguma.

5:21 A quarta prova de que alguém desfruta da
plenitude do Espírito é sujeitando-vos uns aos ou-
tros no temor de Cristo. Erdman faz a seguinte exor-
tação:

Trata-se de uma frase muitas vezes negligencia-
da [...] Fala de uma prova de espiritualidade que
os cristãos raras vezes demonstram [...] Muitas
pessoas acham que gritos de aleluia, cânticos
emocionados e louvores em “línguas mais ou
menos estranhas” são provas da plenitude do
Espírito. Porém, tudo isso pode ser falso, enga-
noso e sem sentido. Sujeição aos nossos irmãos,
comportamento modesto, humildade, docilidade,
tolerância e brandura são as provas evidentes do
poder do Espírito [...] Tal sujeição mútua entre
os crentes deve ser praticada “no temor de Cris-
to”, ou seja, com reverência a ele, que é Senhor
e Mestre de todos.35

Estes, pois, são os quatro resultados da plenitude
do Espírito — falar, cantar, agradecer e sujeitar-se.
Porém, há ainda mais quatro:
1. Ser corajoso para repreender o pecado (At 13:9-12)

e para testemunhar do Senhor (At 4:8-12,31;
13:52—14:3).

2. Mostrar poder para servir (At 1:8; 6:3, 8; 11:24).
3. Ser generoso e não egoísta (At 4:31-32).
4. Exaltar a Cristo (At 9:17,20) e a Deus (At 2:4,11;

10:44,46).

Devemos desejar sinceramente estar cheios do
Espírito, tendo sempre em mente a glória de Deus e
não a nossa.35 (5:21) Charles R. ERDMAN, Ephesians, p. 106.

Efésios 5:19-21
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D. Apelo por piedade pessoal no lar cristão
(5:22—6:9)

5:22 Embora uma nova seção comece aqui, existe
uma estreita ligação entre ela e o versículo anterior.
Ali Paulo citou a submissão de uns para com os ou-
tros como um dos resultados da plenitude divina. Na
seção que vai de 5:22—6:9 ele cita três áreas especí-
ficas de submissão no lar cristão como a vontade de
Deus.

As mulheres devem ser submissas a seu próprio
marido.

Os filhos devem submeter-se aos seus pais.
Os servos devem ser submissos aos seus senhores.
O fato de que todos os crentes são um em Cristo

Jesus não quer dizer que as relações terrenas foram
abolidas. Ainda temos de respeitar as várias formas
de autoridade e governo que Deus instituiu. Todas as
sociedades organizadas se erguem sobre dois pilares
— autoridade e submissão. Tem de haver quem exer-
ce autoridade e quem se submete à autoridade. Esse
princípio é tão básico que existe até na divindade:
“Quero que saibais que [...] Deus [é] o cabeça de Cris-
to” (1Co 11:3). Foi o próprio Deus quem estabeleceu
o governo humano. Por pior que seja qualquer gover-
no, aos olhos de Deus é sempre melhor que não ha-
ver governo algum. Por isso devemos obedecer-lhe
em tudo o que não desonre ou negue ao Senhor. A au-
sência de governo é anarquia e não há nenhuma so-
ciedade que possa subsistir sob a anarquia.

O mesmo se pode dizer sobre o lar. Tem de haver
uma cabeça e tem de haver obediência à cabeça.
Deus ordenou que o lugar de cabeça seria dado ao ho-
mem. Ele mostrou isso criando o homem em primeiro
lugar e criando a mulher depois a fim de dá-la ao ho-
mem. Assim, tanto na ordem como no propósito da
criação, Deus colocou o homem no lugar de autorida-
de e a mulher na posição de submissão.

Submissão não implica inferioridade: o Senhor Je-
sus é submisso a Deus Pai, porém em nada é inferior
ao Pai. Tampouco é a mulher inferior ao homem. Ela
pode até superá-lo de muitas maneiras como, por
exemplo, em devoção, em compaixão, em diligência,
em resistência heróica. No entanto, a ordem para as
mulheres é que sejam submissas ao seu próprio
marido, como ao Senhor. Ao submeter-se à autorida-
de do marido, a esposa está se submetendo à autori-
dade do Senhor. Isso, por si só, deveria acabar com
qualquer atitude de relutância ou rebelião.

A história está cheia de ilustrações sobre o caos
que resulta da desobediência ao padrão de Deus.
Usurpando o lugar de liderança e agindo em lugar do
seu marido, Eva trouxe o pecado à raça humana com
todos os seus resultados catastróficos. Em tempos

mais recentes muitas seitas foram iniciadas por mu-
lheres que usurparam o lugar de autoridade que Deus
proibiu que tivessem. Mulheres que abandonam a
posição que Deus lhes designou podem arruinar uma
igreja local, um casamento ou um lar.

Por outro lado, não existe nada mais atraente do
que uma mulher que cumpre o papel que Deus esco-
lheu para ela. Um retrato completo da mulher dessa
qualidade é apresentado em Provérbios 31 — um me-
morial perene da esposa e mãe que agrada ao Senhor.

5:23 A razão dada para a submissão da mulher é
que o marido é o cabeça dela. Ele ocupa a mesma
posição relativa a ela que Cristo ocupa em relação à
Igreja. Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mes-
mo o Salvador do corpo. (A palavra Salvador nesse
caso pode significar alguém que preserva, como em
1Tm 4:10.) Portanto, o marido é o cabeça da mulher
e ele também deve protegê-la. Como cabeça deve
amar, conduzir e guiar. Como protetor, deve dar pro-
visão e cuidar dela.

Todos sabemos que há grande aversão por esse
ensinamento nos nossos dias. O povo acusa Paulo
de ser um solteiro fanático, um machista que odiava
as mulheres. Outros dizem que os seus ensinamentos
refletem os costumes sociais de sua época e que não
têm aplicação alguma nos nossos dias. Tais afirma-
ções representam um ataque direto contra a inspira-
ção das Escrituras. Estas não são meramente as
palavras de Paulo, mas sim as palavras de Deus.
Recusá-las é recusar o próprio Deus e abrir as portas
para dificuldades e desastres.

5:24 Não há nada que possa exaltar tanto o papel
da esposa como compará-lo ao papel da igreja, a noi-
va de Cristo. A submissão da igreja é o padrão que a
esposa deve seguir. Ela deve ser submissa em tudo,
isto é, em tudo o que está de acordo com a vontade
de Deus. Não se espera que a mulher obedeça ao seu
marido comprometendo a lealdade para com o Se-
nhor Jesus. Porém, em todas as demais áreas comuns
da vida, ela deve obedecer ao seu marido, mesmo se
for descrente.

5:25 Se houvesse apenas instruções para as mu-
lheres e não orientações acerca de um padrão igual-
mente alto para os maridos, então esta abordagem
seria desequilibrada e até injusta. Porém vejamos o
lindo equilíbrio da verdade nas Santas Escrituras e o
padrão correspondente exigido dos maridos. O texto
não diz que os maridos devem manter sua esposa
em sujeição, porém recebem ordens para amar a sua
esposa como também Cristo amou a igreja. Alguém
disse com razão que a mulher que tem um marido
que a ama do mesmo modo que Cristo amou a igre-
ja não tem dificuldade alguma em ser submissa a ele.

Efésios 5:22-25
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Conta-se que havia um homem que receava desagra-
dar a Deus por amar muito a sua mulher. Um servo de
Deus lhe perguntou se ele conseguia amar a sua espo-
sa mais do que Cristo amou a igreja. Ele replicou que
não. O servo de Deus então disse: “Você vai desagra-
dar a Deus somente quando a amar a sua esposa
mais do que Cristo amou a igreja”. O amor de Cristo
por sua igreja é apresentado aqui em três atos ma-
jestosos que se estendem do passado até o presen-
te, e do presente até o futuro. No passado Cristo
manifestou o seu amor pela igreja entregando-se a si
mesmo por ela. É uma referência à sua morte sacri-
ficial na cruz. Ali ele pagou o preço maior a fim de
comprar uma noiva para si. Assim como Eva foi tirada
do lado de Adão, do mesmo modo a igreja foi criada
a partir do lado ferido do Salvador.

5:26 No presente o seu amor pela igreja é demons-
trado em sua obra de santificação: para que a santi-
ficasse, tendo-a purificado por meio da lavagem
de água pela palavra. Santificar quer dizer separar.
Quanto à sua posição, a igreja já é santificada. Na
prática ela é separada dia após dia. Está passando
por um processo de preparação moral e espiritual,
semelhante ao ano de preparação pelo qual Ester
passou antes de ser apresentada ao rei Assuero
(Et 2:12-16). O processo de santificação acontece por
meio da lavagem de água pela palavra. Em termos
simples, isso significa que a vida dos crentes é
purificada à medida que eles ouvem as palavras de
Cristo e obedecem. Jesus falou aos seus discípulos:
“Vós já estais limpos pela palavra que vos tenho
falado” (Jo 15:3). E ele ligou a santificação à Palavra
em sua oração sacerdotal: “Santifica-os na verdade; a
tua palavra é a verdade” (Jo 17:17). Assim como o
sangue de Cristo nos purifica de uma vez por todas
da culpa e da penalidade do pecado, da mesma forma
a palavra de Deus nos purifica continuamente da cor-
rupção e da poluição do pecado. Essa passagem nos
ensina que a igreja está sendo lavada no presente, não
com água literal, mas com o agente de limpeza que é
a palavra de Deus.

5:27 No passado, o amor de Cristo se manifestou
na nossa redenção. No presente, é visto na nossa san-
tificação. No futuro será exibido na nossa glorificação.
Ele mesmo vai apresentar a si mesmo a igreja glo-
riosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa seme-
lhante, porém santa e sem defeito. Então ela atingirá
o clímax da beleza e da perfeição espiritual.

A. T. Pierson exclama com razão:

Pense somente nisso — quando finalmente os
olhos oniscientes nos perscrutarem, sua pureza
imaculada não poderá encontrar nada que repre-
sente uma mancha ou uma espinha na face hu-
mana. Como isso é incrível!36

F. W. Grant concorda:

Naquele dia não haverá sinal algum de velhice
na igreja de Cristo, nenhum defeito. Ele não ad-
mitirá nada que não lembre a flor de uma juven-
tude eterna e a novidade de uma afeição que
nunca se cansa nem se corrompe. A igreja então
será santa e sem culpa. Sabendo o que sabemos
da história da igreja, poderíamos estranhar esse
ensino se não soubéssemos como Deus triunfa
sobre o pecado e a maldade.37

5:28 Após elevar-se nessa rapsódia sobre o amor
de Cristo por sua igreja, Paulo lembra os maridos que
esse é o padrão que eles devem imitar. Assim tam-
bém os maridos devem amar a sua mulher como
ao próprio corpo.

Em imitação do amor de Cristo, os maridos devem
amar a sua mulher, como sendo na verdade o seu
próprio corpo.

Na língua grega a palavra “próprio” ocorre seis
vezes nos versículos 22-33. O uso da palavra “pró-
prio” nos faz recordar que a monogamia é a vontade
de Deus para o seu povo. Embora tivesse permitido a
poligamia no AT, Deus nunca a aprovou.

Também é interessante notar as várias maneiras
como Paulo descreve a estreita relação entre o marido
e a sua esposa. Diz que, amando a esposa, o marido ama
o seu próprio corpo (v. 28), a si mesmo (v. 28b, 33) e
“a própria carne” (v. 29). Visto que o matrimônio inclui
uma verdadeira união de pessoas, e os dois se tornam
uma só carne, o homem que ama a sua esposa está
amando a si mesmo num sentido muito real.

5:29 O homem já nasce com o instinto de cuidar do
próprio corpo. Alimenta-se, veste-se, toma banho;
protege o seu corpo do desconforto, das dores e dos
ferimentos. Sua sobrevivência depende desse cuida-
do. Esse interesse solícito representa uma sombra
pálida do cuidado que o Senhor (RC) tem para com a
igreja.

5:30 Porque somos membros do seu corpo. A
graça de Deus é assombrosa! Não somente nos salva
do pecado e do inferno como também nos incorpora
em Cristo como membros do seu corpo místico.
Como isso comprova o seu amor para conosco! Ele
nos estima como parte do seu próprio corpo. Que cui-
dado! Ele nos alimenta, nos santifica e nos exercita.

36 (5:27) PIERSON, “The Work of Christ”, p. 138.
37 (5:27) GRANT, “Ephesians”, VI:350.
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Que segurança! O Senhor Jesus não ficará sem os
seus membros. Somos unidos a ele numa vida comum.
O que afeta os membros também afeta a Cabeça.

5:31 O apóstolo agora cita Gênesis 2:24, apresen-
tando o plano original de Deus ao instituir o matrimô-
nio. Em primeiro lugar vemos que o relacionamento
entre um homem e os seus pais cede lugar a uma leal-
dade mais elevada, a lealdade para com sua esposa.
A fim de realizar o alto ideal da relação matrimonial,
ele deixará seus pais e se unirá à sua mulher. Em
segundo lugar marido e esposa se tornarão uma só
carne: existe uma união real entre essas duas pes-
soas. Se conservarmos em mente esses dois fatos bá-
sicos, evitaremos problemas com nossos parentes e
brigas conjugais.

5:32 Grande é este mistério, mas eu me refiro a
Cristo e à igreja. Agora, ao anunciar essa maravilho-
sa verdade, Paulo leva sua exposição sobre as rela-
ções matrimoniais ao clímax, mencionando uma
verdade até então desconhecida, a saber, que a mu-
lher representa para o seu marido o que a igreja é
para Cristo.

Quando Paulo diz que o mistério é grande, ele não
quer dizer que se trata de algo muito misterioso. An-
tes, quer dizer que suas implicações são notáveis. O
mistério é o propósito maravilhoso que nos séculos
anteriores esteve oculto em Deus, mas que é agora
revelado. Esse propósito é chamar de entre as nações
um povo para ser o corpo e a noiva do seu glorioso Fi-
lho. Assim, na relação que existe entre Cristo e a igre-
ja se encontra o modelo para a relação matrimonial.

Um espírito com o Senhor.
Jesus, o glorificado,
estima a Igreja, seu corpo e sua noiva, pela qual

verteu o seu sangue.
Mary Bowley Peters

5:33 Este último versículo do capítulo serve de re-
sumo para tudo o que o apóstolo disse sobre maridos
e esposas. Para o marido a advertência final é que
cada um, sem exceção, ame a sua própria esposa
como a si mesmo, reconhecendo o fato de que ele é
um com ela. Para a esposa é dito que respeite conti-
nuamente e obedeça ao seu marido. Aqui é preciso
refletir por alguns momentos. Se essas instruções di-
vinas fossem seguidas hoje por todos os cristãos,
qual seria o resultado? A resposta é óbvia. Não have-
ria brigas, separações e divórcios. Os nossos lares
seriam mais uma verdadeira amostra do que os céus
hão de ser.

6:1 No capítulo 5 aprendemos que um dos resulta-
dos de estar cheio do Espírito é ser submisso aos ou-

tros. Vimos, por exemplo, que a esposa cheia do Espí-
rito é submissa ao seu marido. Agora o texto ensina
que os filhos cheios do Espírito se submetem volunta-
riamente aos seus pais. O dever fundamental de to-
das os filhos é obedecer aos pais no Senhor. Não
importa se os filhos ou os pais são crentes ou não. A
relação pai-filho foi ordenada para toda a humanida-
de e não apenas para os crentes. O mandamento que
determina obedecer [...] no Senhor significa em
primeiro lugar que a atitude dos filhos deve ser tal
que, obedecendo aos pais, ajam como se estivessem
obedecendo ao Senhor. Sua obediência deve ser como
se fosse a Cristo. Em segundo lugar, significa que de-
vem obedecer em tudo o que estiver de acordo com a
vontade de Deus. Não é dito para obedecerem se seus
pais mandarem cometer um pecado. Numa situação
assim devem se recusar com educação e depois sofrer
as conseqüências humildemente, sem retaliar. Em to-
das as demais situações devem obedecer.

Quatro razões são dadas pelas quais os filhos de-
vem obedecer. Em primeiro lugar, isso é justo. É um
princípio básico da vida familiar que os ainda imatu-
ros, impulsivos e inexperientes se submetam à auto-
ridade dos seus pais, que são mais velhos e mais
sábios.

6:2 A segunda razão é que as Escrituras assim
ensinam. Aqui Paulo cita Êxodo 20:12: Honra a teu
pai e a tua mãe (cf. tb. Dt 5:16). Essa ordem para
honrar os pais é o primeiro dos Dez Mandamentos
que traz uma promessa específica de bênção. Apela
aos filhos para que respeitem, amem e obedeçam
seus pais.

6:3 A terceira razão é que o bem-estar dos filhos
depende disso: para que te vá bem. Pense no que
aconteceria a um filho que nunca recebeu instrução
ou correção dos seus pais. Ele se tornaria insuportá-
vel pessoalmente e intolerável socialmente.

A quarta razão é que a obediência promove uma
vida plena: para que te vá bem. Nos dias do AT o filho
que obedecia aos pais desfrutava de uma vida longa.
Hoje isso não é mais uma regra sem exceção. De fato,
obediência filial nem sempre traz longevidade. Um
filho respeitoso pode morrer jovem. Porém, de modo
geral é verdade que a vida de disciplina e obediência
é mais segura, saudável e longa, enquanto a vida de
rebelião e imprudência muitas vezes termina em mor-
te prematura.

6:4 As instruções para os filhos são agora contra-
balançadas com conselhos para os pais. Eles não de-
vem provocar os seus filhos à ira com exigências
sem sentido, excessiva severidade ou importunações
constantes. Pelo contrário, os filhos devem ser cria-
dos na disciplina e na admoestação do Senhor.
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Disciplina inclui correção tanto verbal quanto corpo-
ral. Admoestação tem o sentido de alertar, censurar
e repreender. A educação das crianças deve ser “no
Senhor”, ou seja, de acordo com a sua vontade con-
forme revelada na Bíblia e por meio dos representan-
tes de Deus.

Susana Wesley, mãe de dezessete filhos, entre eles
John e Charles Wesley, escreve:

O pai que tenta subjugar a vontade do seu filho
trabalha com Deus em prol da renovação e da
salvação da sua alma. O pai que é indulgente
diante dela faz o serviço do Diabo, torna a reli-
gião impraticável, põe a salvação fora do alcance
da criança e faz o possível para a condenação do
filho em corpo, alma e espírito.38

6:5 A terceira e última esfera de submissão no lar
cristão diz respeito aos servos em face de seu senhor.
A palavra que Paulo emprega significa escravos. Po-
rém, os princípios que ensina são aplicáveis a servos
ou empregados de todo tipo.

A primeira responsabilidade dos empregados é
para com os seus senhores segundo a carne. A ex-
pressão senhor segundo a carne faz lembrar que o
patrão tem jurisdição sobre o trabalho físico ou inte-
lectual, mas não pode ditar normas em assuntos espi-
rituais, nem mandar na consciência de alguém.

Em segundo lugar os servos devem ser respeito-
sos. As palavras com temor e tremor não descrevem
o encolher-se com medo ou o ser abatido com terror,
mas a demonstração de respeito que receia ofender
tanto ao Senhor como ao patrão.

Em terceiro lugar o trabalho deve ser feito com boa
consciência, ou sinceridade do coração. Devemos
fazer o possível para trabalhar os sessenta minutos
de cada hora pela qual somos pagos.

Além disso, o trabalho deve ser feito como a Cris-
to. Essas palavras mostram que não deve haver
distinção entre o secular e o sagrado. Tudo o que fa-
zemos deve ser para ele — com a finalidade de agra-
dá-lo e honrá-lo, atraindo outros para Cristo. Os
trabalhos, mesmo os mais humildes e comuns, podem
se tornar nobres e dignos quando feitos para a glória
de Deus. Até mesmo lavar louças! É por essa razão
que algumas senhoras crentes, donas de casa, têm fi-
xado na parede da cozinha um quadro com os dizeres:
“Serviço a Deus é realizado aqui três vezes por dia”.

6:6 Devemos ser diligentes sempre e não somente
quando o patrão está olhando. Há uma tendência
muito natural de trabalhar menos quando o patrão
não está presente. Porém, essa é uma forma de deso-
nestidade. Os níveis de produção de um cristão não
devem variar de acordo com a posição geográfica do
chefe. Um freguês certa vez tentou convencer um
empregado a lhe dar mais do que aquilo pelo qual pa-
gava, já que o patrão não estava olhando. O empre-
gado replicou: “O meu mestre está sempre olhando”.
Como servos de Cristo devemos fazer, de coração, a
vontade de Deus, ou seja, trabalhar com o desejo sin-
cero de agradar ao Senhor. Erdman diz:

O trabalho é dignificado imensuravelmente por
considerações como essa. A obra feita pelo mais
humilde escravo pode ser enobrecida se for feita
de maneira que agrade a Cristo, com tanta boa
vontade e alegre prontidão que mereça a apro-
vação do Senhor.39

6:7 Também devemos servir com boa vontade,
alegre e voluntariamente. Não com aparente demons-
tração de aceitação enquanto por dentro ferve o res-
sentimento. Mesmo quando o patrão comete abusos e
age sem demonstrar entendimento, nosso trabalho
pode ser feito como ao Senhor e não como a ho-
mens. É essa qualidade de comportamento sobrena-
tural que fala mais alto no mundo em que vivemos.

6:8 O grande incentivo para fazer tudo como se
fosse para Cristo é a certeza de que ele vai galardoar
toda boa obra. Quer seja servo, quer livre, isso não
faz diferença. O Senhor observa todos os trabalhos,
agradáveis ou não, uma vez que são feitos para ele, e
vai galardoar cada obreiro.

Antes de concluir esta seção sobre os servos, deve-
se fazer os seguintes comentários:
1. O NT não condena a escravidão. Na verdade, a Bí-

blia compara o verdadeiro crente em Cristo a um
escravo dele (v. 6). No entanto, aonde o evangelho
de Cristo chegou, os abusos da escravidão desapa-
receram — principalmente por causa de uma refor-
ma moral nas pessoas.

2. O NT fala mais aos escravos do que aos reis. A ra-
zão disso pode ser o fato de que não muitos sábios,
ou nobres, ou poderosos são chamados (1Co 1:26).
É provável que a maioria dos cristãos se encontre
na camada econômica e social mais baixa. A ênfa-
se dada aos escravos também mostra que os ser-
vos mais humildes não são excluídos das mais ricas
bênçãos do cristianismo.

3. A eficácia das instruções dadas aos escravos pode
ser vista no fato de que nos primeiros dias do cris-

38 (6:4) Citado por William W. Orr em Bible Hints on Rearing Children, p. 19.
39 (6:6) ERDMAN, Ephesians, p. 119.
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tianismo, os escravos cristãos freqüentemente
eram vendidos em leilão por preços mais altos que
os escravos pagãos. Hoje também um empregado
cristão devia valer mais do que aqueles que nunca
foram tocados pela graça de Deus.

6:9 Os senhores devem ser guiados de igual
modo pelos mesmos princípios que os servos. Devem
ser justos, amáveis e honestos. Devem tomar cuidado
para não usar linguagem abusiva e ameaçadora. Se
exercerem disciplina nessa área, nunca abusarão fisi-
camente dos seus servos. Também devem lembrar
que têm um Senhor e que esse Senhor que está nos
céus é o mesmo que está sobre o seu escravo. As dis-
tinções terrenas desaparecem na presença de Cristo.
Tanto o senhor como o servo prestarão contas a ele
um dia.

E. Exortações acerca da batalha cristã
(6:10-20)

6:10 Paulo está chegando ao fim da sua epístola.
Agora ele faz um apelo emocionado a toda a família
de Deus como soldados de Cristo. Todo verdadeiro
filho de Deus aprende depressa que a vida cristã é
uma guerra. As hostes de Satanás tentam impedir e
obstruir a obra de Cristo e querem colocar cada crente
fora de combate. Quanto mais atuante for o cristão
no serviço do Senhor, mais sentirá os ataques ferozes
do inimigo. O Diabo não desperdiça a sua munição
com cristãos nominais. Além disso, é fato que, com a
nossa própria força não somos capazes de vencer o
Diabo. Portanto, a primeira admoestação é que deve-
mos ser sempre fortalecidos no Senhor e nos abun-
dantes recursos da sua força. Os melhores soldados
de Deus são os que estão cientes da sua própria fra-
queza e ineficácia e, por isso, se apóiam somente
nele. “Deus [...] escolheu as coisas fracas para enver-
gonhar as fortes” (1Co 1:27b). A nossa fraqueza im-
plora o socorro da força do seu poder.

6:11 O segundo comando trata da necessidade da
armadura divina. Os crentes devem revestir-se de
toda a armadura para poder ficar firmes contra to-
das as ciladas do diabo. Precisa ser completamente
revestido com a armadura; uma ou duas peças não
bastam. Nada menos que todo o equipamento que
Deus fornece servirá para nos manter invulneráveis.
O diabo tem muitas estratégias — desânimo, frustra-
ção, confusão, falhas morais e erros doutrinários. Ele
conhece o nosso ponto fraco e o ataca. Se não conse-
guir nos vencer de uma maneira, tentará de outra.

6:12 Essa guerra não é contra filósofos ateus, sa-
cerdotes mentirosos, praticantes de cultos que negam
a Cristo ou governantes desleais. A batalha é contra

forças demoníacas, contra batalhões de anjos caídos,
contra espíritos maus que têm imenso poder. Embora
não possamos vê-los, estamos cercados constante-
mente por seres espirituais malignos. Mesmo sendo
verdade que não podem habitar num crente verdadei-
ro, eles podem oprimi-lo e molestá-lo. O crente não
deve se preocupar continuamente com o demonismo,
tampouco deve viver com medo de demônios. Na
armadura de Deus ele tem tudo o que é necessário
para suportar os seus ataques. O apóstolo chama
os anjos caídos de principados e potestades, do-
minadores deste mundo tenebroso e forças espiri-
tuais do mal, nas regiões celestes. Não temos
conhecimento suficiente para distinguir entre esses
termos. Talvez se refiram a líderes de espíritos com
graus diferentes de autoridade, que equivaleriam
no âmbito humano aos nossos presidentes, gover-
nadores, prefeitos, presidentes de câmara e verea-
dores.

6:13 É provável que enquanto Paulo escrevia essa
epístola fosse vigiado por um soldado romano vestido
com sua armadura. Sempre pronto a ver no reino na-
tural uma lição espiritual, ele faz a seguinte compara-
ção: estamos cercados por inimigos formidáveis;
devemos tomar toda a armadura de Deus, para po-
dermos resistir quando o conflito atingir a sua mais
intensa ferocidade. Então, quando a fumaça da bata-
lha tiver desaparecido, ainda poderemos ficar de pé.
O dia mau provavelmente se refere a qualquer mo-
mento em que o inimigo vem contra nós como um di-
lúvio. A oposição de Satanás se assemelha a ondas
que avançam e retrocedem. Mesmo depois da tenta-
ção do nosso Senhor no deserto, o Diabo deixou Je-
sus apenas por algum tempo (Lc 4:13).

6:14 A primeira peça da armadura mencionada é o
cinto da verdade. Certamente devemos ser fiéis
atando a nós a verdade da palavra de Deus. Porém,
também é necessário que a verdade nos prenda. De-
vemos aplicá-la à nossa vida diariamente. Quando
enfrentamos tudo pela verdade, encontramos força e
proteção no combate.

A segunda peça é a couraça da justiça. Todo cren-
te é revestido com a justiça de Deus (2Co 5:21), mas
devemos também manifestar integridade e retidão na
nossa vida particular. Alguém disse: “Quando um ho-
mem é revestido de justiça prática, ele se torna
invencível. Palavras não servem de defesa contra
uma acusação, porém a vida reta serve”. Quando a
nossa consciência está livre de ofensas contra Deus e
os homens, o Diabo não tem nenhum alvo para ata-
car. Davi se revestiu da couraça da justiça em Sal-
mos 7:3-5. O Senhor Jesus usava essa couraça o
tempo todo (Is 59:17).
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6:15 O soldado deve ter os pés calçados com a
preparação do evangelho da paz. Isso sugere pronti-
dão em levar as boas-novas da paz e, portanto, uma
invasão do território inimigo. Quando descansamos
nas nossas tendas, estamos em perigo de morte.
Nossa segurança está em seguir os pés do salvador
nas montanhas, levando as boas-novas e anunciando
a paz (Is 52:7; Rm 10:15).

Toma os meus pés e que eles sejam
Velozes e lindos para ti.

Frances Ridley Havergal

6:16 O soldado também deve usar sempre o escu-
do da fé para que, quando os dardos inflamados do
maligno voarem na sua direção, batam no escudo e
caiam sem fazer nenhum mal. Fé aqui significa firme
confiança no Senhor e na sua palavra. Quando as ten-
tações surgem, quando as circunstâncias nos são con-
trárias, quando as dúvidas atacam, quando há ameaça
de naufrágio, a fé olha para cima e diz: “Creio em
Deus”.

6:17 O capacete que Deus dá é a salvação (Is
59:17). Por mais feroz que seja a luta, o cristão não
perde o ânimo, pois sabe que no fim a vitória é certa.
A certeza do livramento faz com que não retroceda
nem se renda. “Se Deus é por nós, quem será contra
nós?” (Rm 8:31).

Por fim o soldado empunha a espada do Espírito,
que é a palavra de Deus. A ilustração clássica disso
é a maneira como o Senhor Jesus utilizou essa espa-
da no seu encontro com Satanás. Por três vezes ele
citou a palavra de Deus — não versículos lançados
de forma desconexa, mas textos apropriados que
o Espírito Santo lhe deu na ocasião (Lc 4:1-13). A
palavra40 de Deus aqui não é a Bíblia toda, mas a
porção especial mais apropriada para a ocasião.

David Watson diz:

Deus nos dá toda a proteção necessária. Precisa-
mos zelar para que o nosso andar com o Senhor
mostre sinais de ser verdadeiro. Temos de zelar
para que a nossa vida seja reta (“justa”) na rela-
ção com Deus e com os nossos semelhantes. Ze-
lar, para que onde formos, busquemos sempre a
paz e juntos levantemos o escudo da fé apagan-

do os dardos inflamados do maligno e protegen-
do a nossa mente do medo e da ansiedade que
facilmente podem nos atacar. Temos de cuidar
para que no poder do Espírito utilizemos a pala-
vra de Deus com bons resultados. Não esqueça-
mos que foi com muitos golpes da espada da
palavra de Deus que o Senhor Jesus venceu o
seu adversário no deserto.41

6:18 A oração não é mencionada como peça da
armadura. Porém, não é exagero dizer que ela é a
atmosfera em que o soldado deve viver e respirar. É
em espírito de oração que o soldado deve vestir a sua
armadura e enfrentar o inimigo. A oração não deve
ser esporádica, mas sim contínua; um hábito, e não
um ato isolado. O soldado deve orar de várias formas:
oração pública, particular e espontânea; súplicas e
intercessão; confissão e humilhação; louvor e ações
de graças.

A oração deve ser no Espírito, ou seja, estimula-
da e dirigida por ele. Que valor terão orações formais,
meramente recitadas de cor (sem considerar o seu
sentido) na luta contra as hostes do inferno? Tem de
haver vigilância na oração: vigiando com toda per-
severança. Temos de vigiar contra a tendência de
toscanejar, de deixar a mente vagar e de nos preo-
cupar com outras coisas. A oração requer que esteja-
mos alertas e concentrados espiritualmente. Tem de
haver perseverança na oração. Temos de pedir, bus-
car e bater (Lc 11:9). A súplica deve ser feita por to-
dos os santos, pois eles também estão no combate e
precisam ser sustentados em oração pelos seus com-
panheiros na batalha.

6:19 Com referência ao pedido pessoal de Paulo,
“e também por mim”, Blaikie diz:

Note como esse pensamento difere das idéias
sacerdotais! Longe de Paulo a noção de ter um
estoque de graça para todos os efésios. Antes,
ele necessitava de suas orações para que, do
único depósito vivo, a graça necessária pudesse
ser concedida a ele.42

Paulo escrevia da prisão. No entanto, não pediu
que fosse solto em breve. Antes, pediu que lhe fosse
concedido no abrir da sua boca, a palavra, para,
com intrepidez, declarar o mistério do evangelho.
Essa é a última vez que Paulo menciona o mistério
na epístola aos Efésios. Diz que é a razão pela qual
está preso. No entanto, não se lamenta, mas deseja
divulgá-lo ainda mais.

6:20 Geralmente, aos embaixadores é concedida
imunidade diplomática contra a prisão. Porém os ho-

Efésios 6:15-20

40 (6:17) Aqui Paulo não utiliza a conhecida palavra grega logos, mas sim
rhema, (de onde vem o termo retórica), que significa palavra ou fala. A
referência é a uma palavra específica dita por ocasião de uma necessida-
de também específica. Às vezes logos e rhema são usados como sinôni-
mos.
41 (6:17) David WATSON, Discipleship, p. 183.
42 (6:19) BLAIKIE, “Ephesians”, XLVI:260.



653

mens toleram tudo, menos o evangelho. Não há outro
assunto que suscite tanta comoção, cause tanta hos-
tilidade e suspeita, e provoque tanta perseguição. Por
isso, o representante de Cristo era um embaixador
em cadeias. Eadie explica:

O legado do soberano mais poderoso, encarre-
gado de uma embaixada de nobreza sem par e
levando consigo credenciais de autenticidade in-
confundível, é detido em cativeiro.43

A parte da mensagem de Paulo que mais provocou
a hostilidade dos religiosos foi a afirmação de que os
crentes judaicos e gentios formavam agora uma nova
sociedade com igualdade de privilégios e que confes-
sava Cristo como seu cabeça.

F. Saudações pessoais de Paulo (6:21-24)
6:21-22 Paulo enviou Tíquico de Roma a Éfeso a
fim de dar aos santos notícias de como estavam pas-
sando. Ele recomenda Tíquico como o irmão amado
e fiel ministro (servo) do Senhor. O nome desse ho-
mem aparece apenas cinco vezes no NT. Ele fez parte
do grupo que acompanhou Paulo na viagem da
Grécia para a Ásia (At 20:4). Foi o mensageiro do
apóstolo aos cristãos de Colossos (Cl 4:7), aos efésios
(cp. 6:21 com 2Tm 4:12) e possivelmente o mensa-
geiro enviado a Tito em Creta (Tt 3:12). Dessa vez a
sua dupla missão era informar os santos sobre o
bem-estar de Paulo na prisão e também encorajar o
seu coração, acalmando qualquer preocupação que
tivessem.

6:23 Nos últimos versículos temos as saudações
características de Paulo — paz e graça. Unindo as
duas palavras, ele deseja aos seus leitores a soma de
todas as bênçãos. Ao combinar termos próprios de
judeus e gentios, é possível que ele esteja fazendo
referência sutil ao mistério do evangelho: judeus e
gentios agora juntos em Cristo. No versículo 23 Pau-
lo deseja que seus leitores tenham paz e amor com
fé. Paz fortaleceria seu coração em cada circunstân-
cia da vida. Amor os capacitaria a adorar a Deus e
colaborar uns com os outros. A fé lhes daria poder
para fazer proezas na batalha cristã. Todas essas bên-
çãos vêm da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus
Cristo, um fato que seria impossível se Cristo não
fosse igual ao Pai.

6:24 Finalmente o amado apóstolo deseja graça
para com todos os que amam sinceramente o nos-
so Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro amor cristão é
permanente: às vezes vacila, ameaça extinguir-se,
porém nunca se apaga.

Faz muito tempo que a prisão em Roma ficou sem
o seu nobre ocupante. O grande apóstolo já entrou na

posse do galardão e se encontrou face a face com o
seu amado. Porém, sua carta ainda está conosco —
tão nova e viva como no dia em que saiu da pena e
do coração do apóstolo. Ela ainda apresenta palavras
de instrução, inspiração, convicção e exortação.

Ao terminar o nosso comentário sobre Efésios, es-
tamos em pleno acordo com as palavras de H. W.
Webb-Peploe:

Não há talvez nada escrito no Livro de Deus que
seja tão majestoso e maravilhoso. Por isso, é im-
possível qualquer homem, mesmo um mensagei-
ro de Deus, fazer justiça a essa carta no espaço
que nos cabe. Espero, contudo, que ao menos
possamos nos aproximar dela procurando ensi-
namentos sobre a santidade, e que esses ensina-
mentos nos impulsionem a levar uma vida mais
nobre, mais elevada do que a que tivemos até
aqui e através da qual sejamos capazes de glori-
ficar a Deus.44
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