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CONTEXTO

• Paulo preso

• Objetivo: mostrar a igreja “Em 
Cristo” – dando às pessoas uma 
nova identidade

• Há algo maior eterno



TODA SORTE DE BÊNÇÃO

EF 1.3
• “Bendito seja o Deus e Pai de nosso 

Senhor Jesus Cristo, que nos 
abençoou com todas as bênçãos 
espirituais nas regiões celestiais em 
Cristo.”

BÊNÇÃO ESPIRITUAL
• “bênção” - gr. eulogia – bênção concreta –

benefício

• “espiritual” - gr. pneumatikos – que 
pertence ao Espírito Divino

• “regiões celestiais” – gr. epouranios – de 
origem ou natureza celeste, que tem lugar 
no céu

Paulo está tratando de bênçãos espirituais de 
natureza do céu, portanto provenientes de Deus.
E tudo isso centralizado na obra e no advento Cristo.



As verdadeiras bênçãos são espirituais e relacionadas ao Reino dos Céus.

Deus pode abençoar também com benefícios materiais, mas não chegam aos
pés das bênçãos espirituais a seguir descritas.

Essas bênçãos são existenciais.

Respondem aos anseios e angústias dos homens.

Paulo, mesmo preso injustamente, estava debaixo destas bênçãos.

Toda sorte de bênçãos é coisa demais.

Vamos nos deter em algumas do texto.



FOMOS ESCOLHIDOS POR DEUS
RESPOSTA AO DESPREZO

• Ef 1.4 e 5a:
“Porque Deus nos escolheu nele antes 
da criação do mundo, para sermos 
santos e irrepreensíveis em sua 
presença. Em amor nos predestinou...”

• “escolheu” – gr. eklegomai – selecionou, 
escolheu entre muitos, como Jesus escolheu 
os discípulos

• “predestinou” – gr. proorizo – predeterminou, 
decidiu de antemão

• “antes da fundação do mundo” – gr. pro 
katabole kosmos

Num mundo que exclui, oprime, ignora, despreza – Deus nos busca com seu amor,
nos tira da sarjeta e nos traz para o Reino de Seu Amor (Cl 1.13)



FOMOS ESCOLHIDOS POR DEUS
PARA UMA VIDA DE SANTIDADE

• Ef 1.4 e 5a:
“Porque Deus nos escolheu 
nele antes da criação do 
mundo, para sermos santos e 
irrepreensíveis em sua 
presença. Em amor nos 
predestinou...”

• Esta escolha tem um alvo: a 
separação para Deus e a vida 
irrepreensível – o homem 
restaurado que vive para agradar a 
Deus, resultado da salvação.

• A verdadeira salvação conduz à 
santidade.



FOMOS ADOTADOS POR DEUS
RESPOSTA À EXCLUSÃO

• Ef 1.5 e 6:
“Em amor nos predestinou para 
sermos adotados como filhos por 
meio de Jesus Cristo, conforme o 
bom propósito da sua vontade, para o 
louvor da sua gloriosa graça, a qual 
nos deu gratuitamente no Amado.”

• “adoção de filhos” – gr. huiothesia – adoção 
de filhos

• “beneplácito” – gr. eudokia – boa vontade, 
desejo



FOMOS ADOTADOS POR DEUS
NOVA PATERNIDADE

• Adotados são os antes maltratados e desprovidos do amor paternal.

• Éramos Filhos da Desobediência e da Ira - Ef 2.1 a 3: “Vocês estavam mortos em 
suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a 
presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que 
agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos 
nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, 
seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por 
natureza merecedores da ira.”



FOMOS ADOTADOS POR DEUS
NOVA IDENTIDADE

ANTES

• Mortos

• Segundo o curso do mundo

• Segundo o diabo

• Desejos da carne

• Natureza dos filhos da ira

AGORA

• Vivificados

• Segundo o propósito de Deus

• Segundo o Espírito de Deus

• Vida de santidade

• Natureza de Cristo



FOMOS ADOTADOS POR DEUS
HERANÇA

• A adoção dá o direito do benefício do filho legítimo. Assim, passamos a desfrutar de 
todas as bênçãos celestiais porque também passamos a ser filhos.

• Podemos chamar Deus de Pai - Rm 8:15  “Porque não recebestes o espírito de 
escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito 
de adoção, baseados no qual clamamos: Aba, Pai.”

A adoção nos leva à 
condição de viver segundo o 

Pai, glorificando a Ele.
E isso só foi possível pela 

obra de Cristo e sua graça. 

Ef 1.5 e 6:
“Em amor, Deus nos predestinou, para a adoção de 
filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito 
de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que 
nos concedeu a graça gratuitamente em Cristo.”



FOMOS LIBERTOS
RESPOSTA À PRISÃO

• Ef 1.7: “Nele [Cristo] temos a 
redenção por meio de seu sangue, 
o perdão [remissão] dos pecados, 
de acordo com as riquezas da 
graça de Deus.”

• “redenção” – gr. apolutrosis – libertação 
efetuada por meio de resgate

• “remissão” – gr. aphesis – livramento da 
escravidão ou da prisão

• Estávamos presos em nossos delitos e 
pecados

• Agora somos servos do Senhor, que é 
nosso amigo

• Em Roma, Paulo era o mais livre de 
todos



FOMOS LIBERTOS
PROPRIEDADE DE DEUS

• Agora somos propriedade de Deus - Ef 1:14:  “que é [o selo do Espírito da Promessa] 
a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, 
para o louvor da sua glória.”

• O pecado não tem mais domínio sobre nós.

• Podemos errar, mas não permanecemos mais no pecado. 

• A riqueza da graça de Deus nos permitiu isso.



PASSAMOS A CONHECER
RESPOSTA À CEGUEIRA E IGNORÂNCIA

• Ef 1.8 e 9: “a qual [a graça] ele 
derramou sobre nós com toda 
a sabedoria e entendimento. E 
nos revelou o mistério da sua 
vontade, de acordo com o seu 
bom propósito que ele 
estabeleceu em Cristo.”

• “sabedoria” – gr. sophia – sabedoria, 
inteligência ampla

• “prudência” – gr. phronesis –
entendimento, conhecimento e amor 
da vontade de Deus

• “desvendou-nos” – gr. gnorizo – ter o 
conhecimento completo

• “mistério” – gr. mysterion – algo 
escondido, secreto



PASSAMOS A CONHECER
RESPOSTA À CEGUEIRA E IGNORÂNCIA

• Cl 2. 1 a 4:  “Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, 
pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me 
conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos 
em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza 
do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério 
de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da 
sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os 
engane com argumentos aparentemente convincentes.”

As “religiões de mistério” do mundo grego da época de Paulo limitavam o 
conhecimento a poucos iniciados. Para Paulo, o segredo é revelado aos que são 
nova criação. 



QUAL É O MISTÉRIO
DE DEUS? 

Jesus 
Cristo!



PRÓXIMA AULA:
O ETERNO PROPÓSITO DE DEUS
Que Deus nos abençoe

16h
Reunião das crianças no Zoom


