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implicações práticas de ser a igreja em Cristo.

Verdades Fundamentais

• A igreja havia recebido bênçãos maravilhosas pela sua união 
com Cristo.

• A igreja foi levada da morte para a vida em Cristo.

• A igreja se estenderá mundialmente com judeus e gentios 
unidos em Cristo.

• A igreja deve batalhar pela unidade em Cristo.

• A igreja deve viver nos caminhos de Cristo, não retornar aos 
caminhos do mundo pecador.

• A igreja deve buscar em Cristo forças para o combate 
espiritual.



Podemos dividir 
Efésios em duas partes

• Capítulos 1-3: Doutrina – o que Deus fez
(teologia).

• Capítulos 4-6: Prática – o que devemos fazer
(vida cristã).



John Stott (1921 – 2011)

“A santidade não é uma condição mística experimentada
com relação a Deus, isolada dos seres humanos. Ninguém
pode ser bom teoricamente; tem que sê-lo no mundo real 

das pessoas.”



I. Sete exemplos práticos
(Efésios 4.25 – 5.5)



Martinho Lutero 
(1483 – 1546)

A lei me leva a CRISTO para 
justificação, e CRISTO me manda 

de volta a lei para gratidão.



Efésios 4.25 – 5.5

²⁵Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade 
com o seu próximo, porque somos membros uns dos 
outros.²⁶Irai-vos e não pequeis; não se ponha o sol 

sobre a vossa ira, ²⁷nem deis lugar ao diabo.²⁸Aquele 
que furtava não furte mais; antes, trabalhe, fazendo 
com as próprias mãos o que é bom, para que tenha 
com que acudir ao necessitado.²⁹Não saia da vossa 

boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que 
for boa para edificação, conforme a necessidade, e, 

assim, transmita graça aos que ouvem.³⁰E não 
entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados 

para o dia da redenção. ³¹Longe de vós, toda 
amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e 

bem assim toda malícia.³²Antes, sede uns para com os 
outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos 
outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou.



Efésios 4.25 – 5.5

¹Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos 
amados; ²e andai em amor, como também 

Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por 
nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma 

suave. ³Mas a impudicícia e toda sorte de 
impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem 

entre vós, como convém a santos; ⁴nem 
conversação torpe, nem palavras vãs ou 

chocarrices, coisas essas inconvenientes; antes, 
pelo contrário, ações de graças.

⁵Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou 
impuro, ou avarento, que é idólatra, tem 

herança no reino de Cristo e de Deus. 



Seis maneiras em que 
devemos andar na 
comunidade cristã

1. Deixar de mentir para dizer a verdade (4.25-
26);

2. Controlar a ira (4.26-27);

3. Deixar de roubar e passar a trabalhar 
fazendo o que é bom (4.28);

4. Usar as palavras apenas para a edificação 
(4.29-30)

5. Afastar a amargura para andar em amor 
(4.31 – 5.2);

6. Afastar a impudicícia e agradecer pelos dons 
de Deus (5.3-5).



John Stott (1921 – 2011)

1. “Todos dizem respeito aos nossos relacionamentos;”

2. “…em cada exemplo, uma proibição negativa é 
equilibrada por um mandamento positivo e 
correspondente; e”

3. “em cada caso uma razão para o mandamento é 
dada ou subentendida”.



1. Não minta, mas fale a 
verdade (Efésios 4.25)

Por isso, deixando a mentira, fale cada 
um a verdade com o seu próximo, 
porque somos membros uns dos 

outros. – Efésios 4.25



Por isso, deixando a mentira, fale 
cada um a verdade com o seu 

próximo, porque somos membros 
uns dos outros. – Efésios 4.25

• nem deis lugar ao diabo. – Efésios 4.27

• Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis 
satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida 
desde o princípio e jamais se firmou na 
verdade, porque nele não há verdade. 
Quando ele profere mentira, fala do que 
lhe é próprio, porque é mentiroso e pai 
da mentira. – João 8.44



Por isso, deixando a mentira, fale 
cada um a verdade com o seu 

próximo, porque somos membros 
uns dos outros. – Efésios 4.25

• Quando nos tornamos Filhos de Deus, 
automaticamente nos tornamos filhos da verdade e 
deixamos de sentir prazer em relação à mentira.

• Deixar a mentira e falar a verdade ao nosso 
próximo é a atitude natural de alguém que se torna, 
pela fé em Cristo, filho(a) de Deus.

• ¹⁶Eis as coisas que deveis fazer: Falai a verdade 
cada um com o seu próximo, executai juízo nas 
vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz; 
¹⁷nenhum de vós pense mal no seu coração contra o 
seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a 
todas estas coisas eu aborreço, diz o SENHOR. –
Zacarias 8.16-17



Catecismo de Heidelberg - 112
O que Deus exige no nono mandamento?

Não dirás falso testemunho contra o teu 
próximo. - Êxodo 20.16

Jamais posso dar falso testemunho contra meu próximo¹, nem 
torcer suas palavras² ou ser mexeriqueiro ou caluniador³. 

Também não posso ajudar a condenar alguém levianamente, 
sem o ter ouvido⁴. Mas devo evitar toda mentira e engano, 
obras próprias do diabo⁵, para Deus não ficar aborrecido 

comigo⁶. Em julgamentos e em qualquer outra ocasião, devo 
amar a verdade, falar a verdade e confessá-la francamente⁷. 
Também devo defender e promover, tanto quanto puder, a 

honra e a boa reputação de meu próximo⁸.

¹ Provérbios 19.5,9; Provérbios 21.28. 
² Salmos 50.19,20. 
³ Salmos 15.3; Romanos 1.30. 
⁴ Mateus 7.1,2; Lucas 6.37. 
⁵ João 8.44. 
⁶ Provérbios 12.22. 
⁷ 1 Coríntios 13.6; Efésios 4.25. 
⁸ 1 Pedro 4.8.



2. Não perca a calma, 
mas controle-se  
(Efésios 4.26-27)

²⁶Irai-vos e não pequeis; ²⁷não se ponha o sol 
sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. –

Efésios 4.26.27

Paulo apresenta nestes trechos, três coisas 
que não devemos fazer:

a. “Não pequeis”.

b. “Não se ponha o sol sobre a vossa ira”.

c. “Não deis lugar ao diabo”.



²⁶Irai-vos e não pequeis; não se 
ponha o sol sobre a vossa ira, –

Efésios 4.26.

• Em si a raiva ou ira não é pecado. Animais se 
iram, Deus se ira. A ira se torna pecaminosa 
quando damos lugar ao diabo.

• Irai-vos e não pequeis; consultai no 
travesseiro o coração e sossegai. - Salmos 4.4

• A raiva guardada no coração é como o maná 
guardado no cesto. Se deixado de um dia 
para o outro, apodrecerá e passará a exalar 
mau cheiro, tornando-se insuportável para 
quem guardou o que deveria ter deixado de 
lado.



Catecismo de Heidelberg - 105
O que Deus exige no sexto mandamento?

Não matarás. - Êxodo 20.13

Eu não devo desonrar, odiar, ofender ou matar meu próximo¹, 
por mim mesmo ou através de outros. Isto não posso fazer, nem 
por pensamentos, palavras, ou gestos e muito menos por atos. 

Mas devo abandonar todo desejo de vingança², não fazer mal a 
mim mesmo ou, de propósito, colocar-me em perigo³. Por isso 
as autoridades dispõem das armas para impedir homicídios⁴.

¹ Gênesis 9.6; Mateus 5.21,22; Mateus 26.52. 
² Mateus 5.25; Mateus 18.35; Romanos 12.19; Efésios 4.26.
³ Mateus 4.7; Colossenses 2.23.
⁴ Gênesis 9.6; Êxodo 21.14; Romanos 13.4.



Catecismo de Heidelberg - 106
Este mandamento trata somente de 

matar?

Não, proibindo o homicídio, Deus nos ensina que Ele 
detesta a raiz do homicídio, a saber: a inveja¹, o 

ódio², a ira³ e o desejo de vingança. Ele considera 
tudo isto homicídio⁴.

¹ Salmo 37.8; Provérbios 14.30; Romanos 1.29.
² 1 João 2.9-11
³ Tiago 1.20; Gálatas 5.19-21.
⁴ 1 João 3.15



Catecismo de Heidelberg - 107
Mas é suficiente não matar nosso 

próximo?

Não, porque Deus, condenando a inveja, o ódio e a ira, manda 
que amemos nosso próximo como a nós mesmos¹, e mostremos 

paciência, paz, mansidão, misericórdia e gentileza para com 
ele². Devemos evitar seu prejuízo, tanto quanto possível³ e fazer 

bem até aos nossos inimigos⁴.

¹ Mateus 7.12; Mateus 22.39; Romanos 12.10.
² Mateus 5.5,7; Lucas 6.36; Romanos 12.18; Gálatas 6.1,2;

Efésios 4.1-3; Colossenses 3.12; 1 Pedro 3.8.
³ Êxodo 23.5.
⁴ Mateus 5.44,45; Romanos 12.20,21



nem deis lugar ao diabo. –
Efésios 4.27

Não dar lugar ao diabo:

• Falando mentira;

• Guardando raiva e ressentimento no coração;

• E de outras formas que veremos nos versículos 
seguintes.

• Os filhos de Deus, pela fé em Cristo, foram libertos 
do poder e da influência do diabo. Logo ele não tem 
autoridade sobre sua vida. Ele tentará lhe seduzir ou 
lhe enganar, mas você deve resistir.

Sujeitai-vos, portanto, a Deus; mas resisti ao 
diabo, e ele fugirá de vós. – Tiago 4.7



John Stott (1921 – 2011)

“O diabo gosta de ficar espreitando as pessoas zangadas, 
esperando poder tirar proveito da situação ao provocá-las 

para o ódio ou à violência, ou a um rompimento da 
comunhão.”



3. Não roube, mas trabalhe 
e assista ao necessitado 

(Efésios 4.28)

Aquele que furtava não furte mais; antes, 
trabalhe, fazendo com as próprias mãos o 
que é bom, para que tenha com que acudir 

ao necessitado. – Efésios 4.28

• “Não furtarás” – Êxodo 20.15

• “Portanto, aquele que sabe que deve fazer 
o bem e não o faz nisso está pecando.” –
Tiago 4.17



Aquele que furtava não furte mais; 
antes, trabalhe, fazendo com as 
próprias mãos o que é bom, para 

que tenha com que acudir ao 
necessitado. – Efésios 4.28

• O furto é algo que destrói a criação. Deus nos 
criou para partilhar, cuidar, ensinar e aprender. 
Deus nos criou para boas obras (Efésios 2.10).

• Quando alguém que rouba se torna filho de 
Deus pela fé em Cristo, o primeiro fruto de sua 
conversão é devolver o que antes roubou, como 
aconteceu com Zaqueu (Lucas 19.1-10).

• Aquele que foge do trabalho ou que é negligente 
no que faz certamente dá lugar ao diabo. O 
trabalho torna-se um fardo ou uma tristeza para 
quem dele precisa.



Catecismo de Heidelberg - 110
O que Deus proíbe no oitavo 

mandamento?
Não furtarás – Êxodo 20.15

Deus não somente proíbe o furto¹ e o roubo² que as autoridades 
castigam, mas também classifica como roubo todos os maus 

propósitos e as práticas maliciosas, através dos quais tentamos nos 
apropriar dos bens do próximo³, seja por força, seja por aparência 

de direito, a saber: falsificação de peso, de medida, de mercadoria e 
de moeda⁴, seja por juros exorbitantes ou por qualquer outro meio, 

proibido por Deus⁵. Também proíbe toda avareza⁶ bem como 
todo abuso e desperdício de suas dádivas⁷.

¹ 1 Coríntios 6.10.
² Levítico 19.13.
³ Lucas 3.14; 1 Coríntios 5.10.
⁴ Deuteronômio 25.13-15; Provérbios 11.1; Provérbios 16.11;
Ezequiel 45.9-12.
⁵ Salmo 15.5; Lucas 6.35.
⁶ 1 Coríntios 6.10.
⁷ Provérbios 21.20; Provérbios 23.20,21.



Catecismo de Heidelberg - 111
Mas o que Deus ordena neste 

mandamento?

Devo promover tanto quanto possível, o bem do meu 
próximo e tratá-lo como quero que outros me 
tratem¹. Além disto, devo fazer fielmente meu 

trabalho para que possa ajudar ao necessitado².

• ¹ Mateus 7.12.

• ² Efésiso 4.28.



4. Não use a boca para o 
mal, mas use-a para o 

bem (Efésios 4.29)

Não saia da vossa boca nenhuma 
palavra torpe, e sim unicamente a que 

for boa para edificação, conforme a 
necessidade, e, assim, transmita graça 

aos que ouvem. – Efésios 4.29



4. Não use a boca para o 
mal, mas use-a para o 

bem (Efésios 4.29)

¹Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, 
mestres, sabendo que havemos de receber 
maior juízo. ²Porque todos tropeçamos em 
muitas coisas. Se alguém não tropeça no 
falar, é perfeito varão, capaz de refrear 

também todo o corpo. ³Ora, se pomos freio 
na boca dos cavalos, para nos obedecerem, 

também lhes dirigimos o corpo inteiro. 
⁴Observai, igualmente, os navios que, sendo 
tão grandes e batidos de rijos ventos, por um 
pequeníssimo leme são dirigidos para onde 

queira o impulso do timoneiro. – Tiago 3.1-4



4. Não use a boca para o 
mal, mas use-a para o 

bem (Efésios 4.29)

⁵Assim, também a língua, pequeno órgão, se 
gaba de grandes coisas. Vede como uma 

fagulha põe em brasas tão grande selva! ⁶Ora, 
a língua é fogo; é mundo de iniquidade; a 

língua está situada entre os membros de nosso 
corpo, e contamina o corpo inteiro, e não só 
põe em chamas toda a carreira da existência 

humana, como também é posta ela mesma em 
chamas pelo inferno. ⁷Pois toda espécie de 

feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se 
doma e tem sido domada pelo gênero 

humano; ⁸a língua, porém, nenhum dos 
homens é capaz de domar; é mal incontido, 

carregado de veneno mortífero. – Tiago 3.5-8



4. Não use a boca para o 
mal, mas use-a para o 

bem (Efésios 4.29)

⁹Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai; 
também, com ela, amaldiçoamos os homens, 

feitos à semelhança de Deus. ¹⁰De uma só 
boca procede bênção e maldição. Meus 

irmãos, não é conveniente que estas coisas 
sejam assim. – Tiago 3.9-10



Não saia da vossa boca nenhuma 
palavra torpe, e sim unicamente a que 
for boa para edificação, conforme a 

necessidade, e, assim, transmita graça 
aos que ouvem. – Efésios 4.29

• Torpe (σαπρος -> sapros)
~ apodrecido, podre.
~ corrompido por alguém e não mais próprio 
para o uso, gasto.
~ depravado; que insulta os bons costumes. 
Asqueroso; que causa nojo;

• Nossas palavras não devem ser ditas ou escritas 
de modo irresponsável. Depois da conversão 
nossa boca não é mais nossa e nossas palavras 
devem ser transformadas. Seu “eu” foi 
crucificado e um novo homem vive em você, 
Cristo.



5. Não perca a intimidade com 
o Espírito Santo, mas 

aprofunde-se na comunhão 
(Efésios 4.30)

E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual 
fostes selados para o dia da redenção. – Efésios 

4.30

• O entristecer o Espírito Santo nos mostra que Ele 
é um ser pessoal e não uma força impessoal.

• Dar lugar ao diabo é entristecer o Espírito Santo. 
Ele nos selou e nos reconhece, assim como o 
diabo também nos reconhece e sabe que não 
pode tocar nos filhos de Deus. (1 João 5.18).



6. Não seja grosseiro, mas 
demonstre benignidade 

(Efésios 4.31 – 5.2)

³¹Longe de vós, toda amargura, e cólera, e 
ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda 
malícia.³²Antes, sede uns para com os outros 
benignos, compassivos, perdoando-vos uns 
aos outros, como também Deus, em Cristo, 

vos perdoou.

¹Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos 
amados; ²e andai em amor, como também 
Cristo nos amou e se entregou a si mesmo 
por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em 

aroma suave. – Efésios 4.31 – 5.2



Longe de vós, toda amargura, e 
cólera, e ira, e gritaria, e 

blasfêmias, e bem assim toda 
malícia. – Efésios 4.31

O versículo 31 nos mostra seis coisas desagradáveis 
no comportamento cristão:

a. Amargura (πικρια - pikria -> raiz amarga que 
produz fruto amarga)

b. Cólera (θυμος - thumos -> explosão de ira)

c. Ira (οργη - orge -> ira mais profunda, mau 
humor)

d. Gritaria (κραυγη - krauge -> gritos das 
discussões)

e. Blasfêmia (βλασφημια - blasphemia -> 
sentido de difamar alguém)

f. Malícia (κακια – kakia -> Maldade)



Longe de vós, toda amargura, e 
cólera, e ira, e gritaria, e 

blasfêmias, e bem assim toda 
malícia. – Efésios 4.31

Dar lugar a estas coisas é dar lugar ao diabo. 
E quem dá lugar ao diabo não pode ao 

mesmo tempo dar lugar a Deus. Deus e o 
diabo não podem viver no mesmo corpo e se 
você tem dado lugar ao diabo, Deus não tem 

estado com você.

A quem você está dando lugar em sua vida?



Antes, sede uns para com os outros 
benignos, compassivos, perdoando-

vos uns aos outros, como também 
Deus, em Cristo, vos perdoou. –

Efésios 4.32

O versículo 32 nos mostra três coisas que deve existir 
no comportamento cristão:

a. Benignos (χρηστος – chrestos -> gentil, 
agradável, bondoso)

b. Compassivos (ευσπλαγχνος – eusplagchnos -> 
Ternura interior ou de coração)

c. Perdoadores (χαριζομαι – charizomai -> agir 
com graça)

O fato de Deus tê-lo perdoado o obriga a todo 
aquele que lhe ferir o corpo ou a alma e não 
perdoar é também dar lugar ao diabo.



¹Sede, pois, imitadores de Deus, como 
filhos amados; ²e andai em amor, como 
também Cristo nos amou e se entregou a si 
mesmo por nós, como oferta e sacrifício a 
Deus, em aroma suave. – Efésios 5.1-2

Os versículos 1 e 2 nos mostra mais duas coisas que deve 
existir no comportamento cristão:

e. Imitadores de Deus (μιμητης - mimetes)
Espera-se que os crentes em Jesus Cristo concedam aos 
outros o mesmo perdão a amor que receberam de 
Deus em Cristo. Pessoas piedosas devem imitá-lo em 
amor. Sem as obras de uma vida regenerada, não há 
sinal de fé que embora invisível, a fé pode ser vista nas 
obras de amor dos cristãos.

f. Andai em amor (περιπατεω - peripateo)
O amor mútuo e demonstra como a prática do amor 
está relacionada a salvação. Deve ser parte do estilo 
de vida, um modo espontâneo de viver. Assim como o 
próprio Cristo se entregou, devemos nós fazer o 
mesmo uns pelos outros.



e andai em amor, como também Cristo nos 
amou e se entregou a si mesmo por nós, 
como oferta e sacrifício a Deus, em 

aroma suave. – Efésios 5.2

• Ninguém tem maior amor do que este: de dar alguém a 
própria vida em favor dos seus amigos. – João 15.13

• Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato 
de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. –
Romanos 5.8

• logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim; e 
esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de 
Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. –
Gálatas 2.20

O aroma suave do sacrifício era sinal de que aquilo que faziam 
e viviam era agradável a Deus. Hoje não é necessário 

derramamento de sangue. Devemos nos oferecer como 
sacrifícios vivos, que permanecerão vivos após o sacrifício.



John Stott (1921 – 2011)

“Assim como os filhos imitam os pais, assim também nós
devemos imitar nosso Pai celestial, conforme Jesus nos

mandou fazer”

⁴⁵...para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste, porque 
ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas 
sobre justos e injustos.[...]⁴⁸Portanto, sede vós perfeitos 
como perfeito é o vosso Pai celeste. – Mateus 5.45,48



7. Não brinque com as 
coisas relacionadas ao 

sexo, mas cuide-se (Efésios 
5.3-5)

³Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas 
ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, 

como convém a santos; ⁴nem conversação 
torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, 
coisas essas inconvenientes; antes, pelo 

contrário, ações de graças.
⁵Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou 
impuro, ou avarento, que é idólatra, tem 
herança no reino de Cristo e de Deus. –

Efésios 5.3-5



7. Não brinque com as coisas 
relacionadas ao sexo, mas 

cuide-se (Efésios 5.3-5)

Paulo relaciona alguns termos que estão ligados a 
sexualidade humana, indicando que os pecados na área 
do sexo podem vir de palavras, pensamentos e atos, cujo 
praticantes não terão “herança no reino de Cristo e de 

Deus” (Efésios 5.5).

Paulo considerava de extrema importância tratar disso 
com os efésios. Parece ser ponto de vista não apenas do 
apóstolo, mas do próprio Espirito Santo, inspirador e real 

autor da epístola.

Há coisas que são toleráveis, assim como há outras 
normais, embora não devessem ser um hábito. Mas, há 
certos tipos de comportamento que não deveriam existir 

entre os que foram salvos por Jesus. 



Mas a impudicícia e toda sorte de 
impurezas ou cobiça nem sequer se 
nomeiem entre vós, como convém a 

santos; - Efésios 5.3

a. Impudicícia (πορνεια - porneia -> relação sexual 
ilícita)
~ adultério, fornicação, homossexualidade, 
lesbianismo, relação sexual com animais, etc.
~ relação sexual com parentes próximos (Levítico 
18);
~ relação sexual com um homem ou mulher 
divorciada (Marcos 10.11-12);
~ da impureza que se origina na idolatria, na qual 
se incorria ao comer sacrifícios oferecidos aos 
ídolos;

Aos que se entregam a libidinagem, às paixões de sua 
carne para satisfazê-las, sem sequer sentirem-se 

envergonhados por isso não entrarão no reino do céu.



Mas a impudicícia e toda sorte de 
impurezas ou cobiça nem sequer se 
nomeiem entre vós, como convém a 

santos; - Efésios 5.3

b. Impureza (ακαθαρσια – akatharsia -> qualquer uso 
do sexo fora do padrão de Deus é impureza)

c. Cobiça (πλεονεξια – pleonexia -> desejar ter 
algo/alguém que não nos pertence)

Tanto a impudicícia quanto “todo tipo de impureza 
ou cobiça” não deveriam nem sequer ser 
mencionados entre os filhos de Deus. Pelo fato de 
serem santos. Aqui, não se trata apenas de não 
cometer tais pecados, mas tudo que seja relacionado 
a eles não deve ser mencionado por você.

d. Conversação torpe (αισκροτης- aischrotes -> 
palavreado obsceno e vergonhoso)

e. Chocarrices (ευτραπελια – eutrapelia ->Piadas 
sujas, linguagem baixa)



nem conversação torpe, nem 
palavras vãs ou chocarrices, coisas 

essas inconvenientes; antes, pelo 
contrário, ações de graças. –

Efésios 5.4
d. Conversação torpe (αισκροτης- aischrotes -> 

palavreado obsceno e vergonhoso)

e. Chocarrices (ευτραπελια – eutrapelia ->Piadas 
sujas, linguagem baixa)

Os cristãos devem evitar a imoralidade sexual da 
mesma maneira que devem evitar conversas 

relacionadas à imoralidade sexual. Neste texto morre 
a questão “a carne é fraca”, segundo Paulo, Deus não 
quer saber de entender ou deixar de entender isso; ele 

quer apenas nos instruir. Logo não há um “lado 
humano” da moeda. Não existe a verdade de Deus e a 
verdade do homem. Deus é verdadeiro e mentiroso é 
todo homem. Todo aquele que se portar contra esta 

verdade é mentiroso para Deus.



Sabei, pois, isto: nenhum 
incontinente, ou impuro, ou 

avarento, que é idólatra, tem 
herança no reino de Cristo e de 

Deus. – Efésios 5.5

Aqui está o motivo de que devemos substituir 
todas estas coisas por ações de graças a Deus. De 
modo muito claro o Espírito Santo diz às igrejas e 
não somente aos efésios que não herdará o reino 

de Cristo e de Deus quem pratica tais coisas.

Há perdão para pessoas que cometem pecados 
sexuais e sinceramente se arrependem, mas para 
aquela pessoa que se entrega sem vergonha aos 
pecados sexuais, avarento “guloso pelo sexo”, que 
idolatra o sexo, o reino de Cristo e de Deus não 
está disponível. Estas pessoas são “mais amigos 
dos prazeres que amigos de Deus” (2 Timóteo 

3.4).



Sabei, pois, isto: nenhum 
incontinente, ou impuro, ou 

avarento, que é idólatra, tem 
herança no reino de Cristo e de Deus. 

– Efésios 5.5
• Incontinente (πορνος - pornos) 

Pessoa que desonra o próprio corpo com os pecados 
sexuais, em relação à bebida alcoólica, à comida, à 
mentira, entre outras coisas

A incontinência é prova de que o Espírito Santo não está 
presente na vida desta pessoa, pois Ele é o único capaz de 
frear, dominar seus instintos maus, afim de torna-la 
moderada.

• Impureza
Ligada a tudo que elimina a pureza de sua vida.

• Avareza
De acordo com as Escrituras, todo avarento é idólatra, pois 
colocam qualquer coisa no lugar de Deus.



7. Não brinque com as coisas 
relacionadas ao sexo, mas 

cuide-se (Efésios 5.3-5)

⁵Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: 
prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo 

maligno e a avareza, que é idolatria;⁶por estas 
coisas é que vem a ira de Deus [sobre os filhos da 

desobediência].
⁷Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, 

noutro tempo, quando vivíeis nelas.
⁸Agora, porém, despojai-vos, igualmente, de tudo 

isto: ira, indignação, maldade, maledicência, 
linguagem obscena do vosso falar.

⁹Não mintais uns aos outros, uma vez que vos 
despistes do velho homem com os seus feitos¹⁰e 

vos revestistes do novo homem que se refaz para o 
pleno conhecimento, segundo a imagem daquele 

que o criou; - Colossenses 3.5-10



Efésios para hoje

Das sete questões levantadas, qual é a mais 
difícil para o crente praticar? Por quê?

Que significa, na prática, “não deis lugar ao 
diabo”?



II. Incentivos para o viver em santidade (Efésios 5.6-20)



II. Incentivos para o 
viver em santidade

(Efésios 5.6-20)

⁶Ninguém vos engane com palavras vãs; porque, 
por essas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos 

da desobediência.
⁷Portanto, não sejais participantes com eles.

⁸Pois, outrora, éreis trevas, porém, agora, sois luz 
no Senhor; andai como filhos da luz⁹(porque o 

fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça, e 
verdade),¹⁰provando sempre o que é agradável ao 

Senhor.
¹¹E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das 
trevas; antes, porém, reprovai-as. – Efésios 5.6-
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II. Incentivos para o 
viver em santidade

(Efésios 5.6-20)

¹²Porque o que eles fazem em oculto, o só 
referir é vergonha.

¹³Mas todas as coisas, quando reprovadas pela 
luz, se tornam manifestas; porque tudo que se 

manifesta é luz.
¹⁴Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, 
levanta-te de entre os mortos, e Cristo te 

iluminará.
¹⁵Portanto, vede prudentemente como andais, 

não como néscios, e sim como sábios,¹⁶remindo 
o tempo, porque os dias são maus. – Efésios 

5.12-15



II. Incentivos para o 
viver em santidade

(Efésios 5.6-20)

¹⁷Por esta razão, não vos torneis insensatos, 
mas procurai compreender qual a vontade do 

Senhor.
¹⁸E não vos embriagueis com vinho, no qual 

há dissolução, mas enchei-vos do 
Espírito,¹⁹falando entre vós com salmos, 

entoando e louvando de coração ao Senhor 
com hinos e cânticos espirituais,²⁰dando 

sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, 
em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, -

Efésios 5.17-20



⁵Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou 
impuro, ou avarento, que é idólatra, tem 

herança no reino de Cristo e de Deus.
⁶Ninguém vos engane com palavras vãs; 

porque, por essas coisas, vem a ira de Deus 
sobre os filhos da desobediência.

⁷Portanto, não sejais participantes com eles. 
– Efésios 5.5-7

1. A certeza do julgamento

(Efésios 5.5-7)



Ninguém vos engane com palavras 
vãs; porque, por essas coisas, vem a 

ira de Deus sobre os filhos da 
desobediência. – Efésios 5.6

• Palavras vãs
Ligadas tanto à fala de falsos mestres quanto
de outras pessoas que viviam no meio dos 
efésios e que os levavam para longe do 
Evangelho. Palavras bonitas, com aparente
intelectualidade, mas que o leva para longe
do caminho da graça.

A ira de Deus vem sobre as pessoas que iludem
com palavras vãs e também sobre aqueles que 
dão ouvidos a elas, sem buscarem discernir se 

estão corretas à luz da Palavra de Deus.



Ninguém vos engane com 
palavras vãs; porque, por essas 
coisas, vem a ira de Deus sobre 

os filhos da desobediência. –
Efésios 5.6

⁴Assim digo para que ninguém vos engane 
com raciocínios falazes. [...] ⁸Cuidado que 

ninguém vos venha a enredar com sua filosofia 
e vãs sutilezas, conforme a tradição dos 

homens, conforme os rudimentos do mundo e 
não segundo Cristo; - Colossenses 2.4,8



Portanto, não sejais 
participantes com eles. –

Efésios 5.7

• Percebe-se que o Espirito Santo guiou o apóstolo Paulo a 
escrever não só aos efésios, mas também a todos nós
que deveríamos evitar ser participantes das coisas
mencionadas ao longo dessa porção das Escrituras.

• A ordem tem o mesmo tom que encontramos nos “Dez 
Mandamentos”. São ordens para nos guardar de 
tropeçar e nos ajudar a viver de um modo mais feliz e 
Seguro.

• Quando Deus nos diz “não”, Ele o faz para nossa
proteção. Deus nos diz “não” para nos guardar da 
condenação, do egoísmo e da maldade que há dentro de 
nós.



1. A certeza do 
julgamento

(Efésios 5.5-7)
¹²Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. 
Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei 

dominar por nenhuma delas. ¹³Os alimentos são para o 
estômago, e o estômago, para os alimentos; mas Deus 

destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é 
para a impureza, mas, para o Senhor, e o Senhor, para o 

corpo. ¹⁴Deus ressuscitou o Senhor e também nos 
ressuscitará a nós pelo seu poder. ¹⁵Não sabeis que os 

vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, 
tomaria os membros de Cristo e os faria membros de 
meretriz? Absolutamente, não. ¹⁶Ou não sabeis que o 

homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? 
Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. – 1 

Coríntios 6.12-20



1. A certeza do 
julgamento

(Efésios 5.5-7)
¹⁷Mas aquele que se une ao Senhor é um 

espírito com ele. ¹⁸Fugi da impureza. 
Qualquer outro pecado que uma pessoa 
cometer é fora do corpo; mas aquele que 

pratica a imoralidade peca contra o próprio 
corpo. ¹⁹Acaso, não sabeis que o vosso corpo 
é santuário do Espírito Santo, que está em 
vós, o qual tendes da parte de Deus, e que 
não sois de vós mesmos? ²⁰Porque fostes 

comprados por preço. Agora, pois, glorificai a 
Deus no vosso corpo. – 1 Coríntios 6.17-20



1. A certeza do 
julgamento

(Efésios 5.5-7)

Os que praticam de forma deliberada a imoralidade 
atraem sobre si a justa ira de Deus.

• Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem 
como o leito sem mácula; porque Deus julgará os 
impuros e adúlteros. – Hebreus 13.4

• Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos 
abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos 
feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte 
que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, 
a saber, a segunda morte. – Apocalipse 21.8



1. A certeza do 
julgamento

(Efésios 5.5-7)
²⁶Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames; 

porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas 
relações íntimas por outro, contrário à 

natureza;²⁷semelhantemente, os homens também, deixando 
o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente 
em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com 

homens, e recebendo, em si mesmos, a merecida punição 
do seu erro.

²⁸E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o 
próprio Deus os entregou a uma disposição mental 

reprovável, para praticarem coisas inconvenientes,²⁹cheios 
de toda injustiça, malícia, avareza e maldade; possuídos de 

inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade; 
sendo³⁰difamadores,caluniadores, aborrecidos de Deus, 
insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, 

desobedientes aos pais,³¹insensatos, pérfidos, sem afeição 
natural e sem misericórdia.

³²Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são 
passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente 
as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. –

Romanos 1.26-32



2. O fruto da luz 
(Efésios 5.8-14)

⁸Pois, outrora, éreis trevas, porém, agora, sois luz 
no Senhor; andai como filhos da luz ⁹(porque o 
fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça, 
e verdade),¹⁰provando sempre o que é agradável 

ao Senhor.
¹¹E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das 

trevas; antes, porém, reprovai-as.
¹²Porque o que eles fazem em oculto, o só referir 

é vergonha.
¹³Mas todas as coisas, quando reprovadas pela 
luz, se tornam manifestas; porque tudo que se 

manifesta é luz.
¹⁴Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, 
levanta-te de entre os mortos, e Cristo te 

iluminará. – Efésios 5.8-14



2. O fruto da luz 
(Efésios 5.8-14)

A prática de “andar na luz” significa, pelo
menos, três coisas.

a. Produzir o “fruto da luz”, que “consiste em
toda bondade, e justiça, e verdade” (v.9).

b. Fazer “sempre o que é agradável ao
Senhor” (v.10).

c. Não ser cúmplice nas obras das trevas, mas 
reprová-las (v.11).



John Stott (1921 – 2011)

“Infelizmente não é possível viver na luz e desfrutar dela
sem também adotar alguma attitude para com aqueles

que ainda vivem nas trevas”



2. O fruto da luz 
(Efésios 5.8-14)

Não se pode relaxer na vida cristã. Se os ímpios
estão “mortos em delitos e pecados” (2.1), os

santos precisam estar acordados para procalmar as 
“virtudes daquele que vos chamou das trevas

para a sua maravilhosa luz” (1 Pedro 2.9).

Paulo convida os homens a se voltarem para Deus 
usando três figuras:

1) Acordar do sono;

2) Ressuscitar da morte; e

3) Sair das trevas para a luz.



⁸Pois, outrora, éreis trevas, porém, agora, 
sois luz no Senhor; andai como filhos da 

luz ⁹(porque o fruto da luz consiste em toda 
bondade, e justiça, e verdade),¹⁰provando 

sempre o que é agradável ao Senhor.
– Efésios 5.8-10

• Paulo lembra aos efésios de sua vida antes de vir a Cristo 
pela fé. Eles não “estavam” nas trevas, eles “eram” 
trevas. E agora, eles não apenas estão, mas eles “são” a 
propria luz “no Senhor”. Sua união com Cristo tornou-os
luz; 

• Uma vez enraizada na luz, o fruto que a “árvore” 
produzirá será um “fruto da luz” e dela não poderá sair
outra coisa senão “Bondade, justiça e verdade”.

• Como sabemos se estamos agradando ao Senhor? Na 
condição de filhos da Luz, como sabemos se nossos frutos
são prazerosos e agradáveis a Deus? A resposta está no 
versículo anterior. A árvore que dá bom fruto sempre
prova sua origem.



¹¹E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas 
das trevas; antes, porém, reprovai-

as.¹²Porque o que eles fazem em oculto, o só 
referir é vergonha. ¹³Mas todas as coisas, 
quando reprovadas pela luz, se tornam 

manifestas; porque tudo que se manifesta é 
luz. – Efésios 5.11-13

• Associar-se equivale, neste caso, a ser cúmplice, isto é, 
participante do delito, pecado ou crime de alguém. Paulo 
estava ordenando que os efésios interrompessem um ato
que estava em progresso naquele exato momento. Poderia
ser uma intimidade social dos cristãos de Éfeso com 
adoradores de deuses pagãos e falsos mestres.

• Os responsáveis pelas “obras infrutíferas das trevas” são
os que “fazem em oculto” aquilo que é reprovável diante
da luz. Quanto a estas pessoas , Paulo alerta: “Porque o 
que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha.”

• Sob a luz de Deus, tudo o que fizermos de errado será 
reprovado e exposto. É por isso que devemos andar como 
crianças ou filhos da luz, que possuem conhecimento de 
que é seu pai e demonstram santidade.



Pelo que diz: Desperta, ó tu que 
dormes, levanta-te de entre os mortos, 
e Cristo te iluminará. – Efésios 5.14

• O objetivo de Paulo é o despertamento dos efésios. Eles 
devem despertar para Deus e para a vida relacionada a 
ele.

• Assim como fez o profeta Isaías (Isaías 51.17; 52.1; 
60.1), Paulo chama o povo de Deus à vida, ao 
despertamento. Este despertamento sobre o qual Paulo 
escreve está ligada à cegueira espiritual e a uma possível 
morte espiritual. É possível se tratar de não crentes ou de 
crentes adormecidos espiritualmente.

• Cristo ilumina, e sua luz acaba com as trevas. A luz de 
cristo está associada a cura, à saúde espiritual, à verdade 
de Deus, ao conhecimento de sua Palavra, à bondade, etc



Pelo que diz: Desperta, ó tu que 
dormes, levanta-te de entre os 
mortos, e Cristo te iluminará. –

Efésios 5.14

• Mas para vós outros que temeis o meu nome nascerá o 
sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas; saireis e 
saltareis como bezerros soltos da estrebaria. – Malaquias 
4.2

• Somente a luz de Cristo pode colocar um fim às trevas e 
ao sono mortal. Sem essa luz continuamos adormecidos, 
vivendo uma realidade que não existe. Somente um 
despertamento espiritual é capaz de acordar alguém.

• Tenho ouvido, ó SENHOR, as tuas declarações, e me sinto 
alarmado; aviva a tua obra, ó SENHOR, no decorrer dos 
anos, e, no decurso dos anos, faze-a conhecida; na tua ira, 
lembra-te da misericórdia. – Habacuque 3.2

• Devemos orar como Habacuque clamando ao Senhor que 
mantenha viva em sua memória as coisas mais 
importantes. Orar ao Senhor que nos aviva e que nos 
desperte deve ser algo constante em nossas orações.



3. A natureza da 
sabedoria 

(Efésios 5.15-17)
¹⁵Portanto, vede prudentemente como andais, não 

como néscios, e sim como sábios,¹⁶remindo o tempo, 
porque os dias são maus.

¹⁷Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas 
procurai compreender qual a vontade do Senhor. –

Efésios 5.15-17

Estes versículos identificam o modo como vivemos, 
passamos os nossos dias, e a razão pela qual, muitas 
vezes, vivemos vazios de paz, vazios de vida e vazios 

do Espírito.

Santidade requer sabedoria. Andar como “néscio” é 
não “andar na luz”. Paulo nos mostra duas 

características do andar sábio.



¹⁵Portanto, vede prudentemente como 
andais, não como néscios, e sim como 
sábios,¹⁶remindo o tempo, porque os 

dias são maus. - Efésios 5.15-16

a. Os sábios são os que usam melhor o seu tempo

Uma vez cientes de como vivem os cristãos, os efésios 
deveriam saber como andar em meio à sociedade 
pagã de seu tempo. A sociedade de hoje é mais sagaz e 
sutil em seu paganismo disfarçado. De modo sutil, se 
vê o paganismo entrando nas igrejas e se misturando 
ao ensino do evangelho por meio de novas teologias 
cujo centro não é Deus, mas o homem.

Remir – “Comprar de volta”, “Resgatar”, “Usar 
plenamente”. Remir o tempo significa andar com o 
pensamento em Deus considerando o dia de amanhã.

O versículo 16 aponta para a urgência de se honrar a 
Deus. Devemos estar atentos com o nosso proceder e 
garantir que a nossa caminhada neste mundo seja 
feita com louvores.



Por esta razão, não vos torneis 
insensatos, mas procurai compreender 
qual a vontade do Senhor. - Efésios 5. 
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b. As pessoas sábias procuram compreender qual a 
vontade de Deus.

Tentar viver a vida cristã fazendo a própria vontade é 
insesatez. A sabedoria reside em descobrir a vontade
de Deus e praticá-la.

• Vontade Geral: O que se encontra nas Escrituras - John 
Stott

• Vontade Particular: O que se encontra nas decisões
detalhadas (nos princípios gerais das Escrituras, na
oração particular e no conselho de crentes mamduros). -
John Stott



4. A vida cheia do 
Espírito 

(Efésios 5.18-20)

¹⁸E não vos embriagueis com vinho, no qual 
há dissolução, mas enchei-vos do 

Espírito,¹⁹falando entre vós com salmos, 
entoando e louvando de coração ao Senhor 

com hinos e cânticos espirituais,²⁰dando 
sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, 

em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, -
Efésios 5.18-20



4. A vida cheia do 
Espírito 

(Efésios 5.18-20)
a. O Espírito em Efésios

Ao longo da carta de Paulo aos Efésios, percebe-se 
três colocações sobre o Espírito Santo:

- Uma afirmação: “fostes selados com o Espírito 
Santo da promessa”. (Efésios 1.13)

- Uma exortação: “E não entristeçais o Espírito de 
Deus”. (Efésios 4.20)

- Um mandamento: “enchei-vos do Espírito” (Efésios 
5.18)



4. A vida cheia do 
Espírito 

(Efésios 5.18-20)
b. O Espírito e o vinho.

¹⁸E não vos embriagueis com vinho, no qual há 
dissolução, mas enchei-vos do Espírito,¹⁹falando 
entre vós com salmos, entoando e louvando de 
coração ao Senhor com hinos e cânticos 
espirituais,

Dissolução – Ações desenfreadas e desregradas.

• Embriagez – Andar cambaleante, dias perdidos, mente
entorpecida e relacionamentos prejudicados.

• Vida cheia do Espírito – Adoração e comunhão, 
gratidão, submissão e respeito mútuo.



¹⁸E não vos embriagueis com vinho, no 
qual há dissolução, mas enchei-vos do 

Espírito,¹⁹falando entre vós com salmos, 
entoando e louvando de coração ao 

Senhor com hinos e cânticos espirituais, -
Efésios 5.18-19

• O que guiará a nossa vida ou serão os vícios e ídolos
ou será o Espírito do Senhor.

• O foco do texto não é proibir de beber vinho, prática
muito comum no Antigo quanto no Novo Testamento. 
O objetivo é o orientar o cristão a não desperdiçar a 
vida com falsos deuses, com ídolos no coração, como
vivem os que não aproveitam o tempo que têm e 
vivem de qualquer jeito.

• Encher-se do Espírito também muda o modo de andar, 
falar e a maneira de tartar o semelhante. Encher-se do 
Espírito é uma ordem aos cristãos.



4. A vida cheia do 
Espírito 

(Efésios 5.18-20)

c. “Enchei-vos do Espírito”

- Primeiro: Imperativo. Um mandamento. 
Obrigatório e não opcional.

- Segundo: Plural. “Uma possibilidade para todo
o povo de Deus” – Jonh Stott

- Terceiro: Voz passiva. Deixar o Espírito enchê-
los. Ninguém enche a si mesmo do Espírito, mas é 
enchido por Ele.

- Quarto: Tempo presente. Continuar a estar
cheio do Espírito.



¹⁹falando entre vós com salmos, entoando e 
louvando de coração ao Senhor com hinos e 
cânticos espirituais,²⁰dando sempre graças 
por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de 

nosso Senhor Jesus Cristo, - Efésios 5.19-20

• O louvor é o modo como os cristãos devem andar e viver. 
Os salmos devem constar de nossas conversas. O 
conteúdo dos salmos deve permear tudo o que falamos –
O Senhor é a nossa força, nossa proteção, nosso
livramento, nosso perdão, etc.

• Os salmos são manifestações de sentimentos humanos
diante de todas as situações vividas por nós. Não há nada 
que vivemos hoje que não tenha sido experimentado
também pelos salmistas.

• Paulo recomendou que os efésios dessem ações de graças
por tudo que lhes acontecesse. Os efésios não eram
isentos de aflições e sofrimentos, mas experimentavam
tudo o que experimentamos hoje também. Viver em
gratidão é o modo como Deus deseja que vivamos. 
Cultivar uma vida de gratidão é uma das formas de 
encher-nos do Espírito.



Conclusão

• Será que meus atos refletem santidade ou
carnalidade?

• Santidade é mais que uma teoria, é uma
experiência que se evidencia dia a dia.

• ⁶Ora, como recebestes Cristo Jesus, o 
Senhor, assim andai nele,⁷nele radicados, e 
edificados, e confirmados na fé, tal como 
fostes instruídos, crescendo em ações de 
graças.
⁸Cuidado que ninguém vos venha a 
enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, 
conforme a tradição dos homens, conforme 
os rudimentos do mundo e não segundo 
Cristo; - Colossenses 2.6-8


