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A PAZ
EFÉSIOS 2.11-22

11. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por 
nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, 
feita no corpo por mãos humanas, e que

12. naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de 
Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem 
esperança e sem Deus no mundo.

13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram 
aproximados mediante o sangue de Cristo.

14. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o 
muro de inimizade,

15. anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em 
ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo 
homem, fazendo a paz,

16. e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela 

qual ele destruiu a inimizade.

17. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que 
estavam perto,

18. pois por meio dele tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um 
só Espírito.

19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas 
concidadãos dos santos e membros da família de Deus,

20. edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo 
Jesus Cristo como pedra angular,

21. no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário 
santo no Senhor.

22. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados, para se 
tornarem morada de Deus por seu Espírito.



JUDEUS X GENTIOS

Descendentes de Abraão, Isaque e Jacó
Circuncidados por mãos humanas
Expectativa do Messias
Relevância de Israel
Herdeiros da aliança da Lei
Esperança no Messias
Yaweh com único Deus

JUDEUS

Gentios por nascimento
Chamados incircuncisão
Sem Cristo
Separados da comunidade de Israel
Estrangeiros quanto às alianças da 
promessa
Sem esperança
Sem Deus

GENTIOS



A 
APROXIMAÇÃO 
PELA 
REDENÇÃO EM 
CRISTO

“Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, 
que antes estavam longe, foram 
aproximados mediante o sangue de 
Cristo.” Efésios 2:13



JESUS É A NOSSA PAZ

Paz 
com 
Deus

DEUS

Paz com os homens

JESUS

“Tendo sido, pois, justificados pela fé, 
temos paz com Deus, por nosso 
Senhor Jesus Cristo” Romanos 5:1



JESUS É A NOSSA PAZ

“Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e 
destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu 
corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O 
objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo 
homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em 
um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a 
inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam 
longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele 
tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um 
só Espírito.”
Efésios 2:14-18

Jesus Cristo, teve por
objetivo criar um novo 
homem reconciliado 
com Deus, a partir da 
união entre Ele, os 
judeus e os gentios, 
por meio da redenção 
provida pela morte
dEle.



SOMOS UM 
ÚNICO 
POVO
O POVO DE 
DEUS

“Nessa nova vida já não há diferença 
entre grego e judeu, circunciso e 
incircunciso, bárbaro e cita, escravo e 
livre, mas Cristo é tudo e está em todos. 
Portanto, como povo escolhido de Deus, 
santo e amado, revistam-se de profunda 
compaixão, bondade, humildade, 
mansidão e paciência.”

Colossenses 3.11 e 12



UMA FAMÍLIA
PARA CUIDAR

UM CORPO
PARA CRESCER

UM TEMPLO
PARA ADORAR

• “Portanto, vocês já não são estrangeiros nem
forasteiros, mas concidadãos dos santos e 
membros da família de Deus, edificados sobre o 
fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo
Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o 
edifício é ajustado e cresce para tornar-se um 
santuário santo no Senhor. Nele vocês também
estão sendo juntamente edificados, para se 
tornarem morada de Deus por seu Espírito.” 
Efésios 2:19-22



PRÓXIMA AULA:
MATURIDADE CRISTÃ
Que Deus nos abençoe

Agora, no YouTube
Aula para as crianças


