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Propósito: Ensinar aos cristãos em Éfeso a maravilha e as 
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.



Cenário e 
contexto

A igreja teve seu início com Priscila e 
Aquila (Atos 18.26) e fortemente 
estabelecida mais tarde por Paulo em sua 
terceira viagem missionária (Atos 19), 
tendo ele pastoreado por três anos.

Timóteo pastoreou a igreja provavelmente 
por um ano e meio, em especial, para 
reagir contra o falso ensino de homens 
influentes, tais como Himineu e Alexandre, 
prováveis presbíteros da congregação (1 
Timóteo 1.3,20)



Problemas da igreja de 
Éfeso

• Infestada de “mitos e genealogias intermináveis” (1 
Timóteo 1.4).

• Certas ideias ascéticas e em desacordo com as 
Escrituras:
- Proibição do casamento e a abstinência de certos 
alimentos (1 Timóteo 4.3);
- Exposição de interpretações erradas com segurança as 
quais promoviam mais “controvérsias em vez de 
promoverem a obra de Deus, que é pela fé” (1 Timóteo 
1.4);

• Mais tarde, Cristo deu ao apóstolo João a carta para 
esta igreja, indicando que as pessoas abandonaram o 
primeiro amor (Apocalipse 2.1-7);



I. A nossa condição 
antes da conversão

Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos 
delitos e pecados, nos quais andastes outrora, 

segundo o curso deste mundo, segundo o 
príncipe da potestade do ar, do espírito que 

agora atua nos filhos da desobediência; entre os 
quais também todos nós andamos outrora, 

segundo as inclinações da nossa carne, fazendo 
a vontade da carne e dos pensamentos; e 
éramos, por natureza, filhos da ira, como 

também os demais. – Efésios 2.1-3



1. Estávamos mortos (Efésios 2.1-2)



Ele vos deu vida, estando vós 
mortos nos vossos delitos e 

pecados, - Efésios 2.1

• Mortos (νεκρος / nekros) - aparentemente de uma 
palavra primária nekus (cadáver);

• Delitos (παραπτωμα / paraptoma) - cair ao lado ou 
próximo a algo; deslize ou desvio da verdade e justiça;

• Pecados (αμαρτια / hamartia) - não ter parte em; 
errar o alvo; errar, estar errado; errar ou desviar-se do 
caminho de retidão e honra, fazer ou andar no erro; 
desviar-se da lei de Deus, violar a lei de Deus, pecado; 
aquilo que é errado, pecado, uma ofensa, uma 
violação da lei divina em pensamento ou em ação; 
coletivamente, o conjunto de pecados cometidos seja 
por uma única pessoa ou várias; 



Ele vos deu vida, estando vós 
mortos nos vossos delitos e 

pecados, - Efésios 2.1

• Houve um tempo em nossas vidas em que não 
éramos vivos para Deus;

• A pessoa que não se converteu a Deus é 
considerada morta pela Palavra de Deus. Embora 
viva para o pecado, permanece morta para todo o 
prazer e interesse pela pessoa de Deus;

• O Apóstolo Paulo nos ensina que houve um tempo 
em que os efésios e também nós não estávamos 
vivos. Assim somos todos antes de nossa 
conversão. Éramos totalmente incapazes, 
ineficientes e sem poder;



1 João 5.1,4,18

Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é o 
nascido de Deus; e todo aquele que ama ao que 

o gerou, ama também ao que dele é nascido. 
[...] Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é o 
nascido de Deus; e todo aquele que ama ao que 

o gerou, ama também ao que dele é nascido. 
[...] Sabemos que todo aquele que é nascido de 
Deus não vive pecando; antes o guarda aquele 
que nasceu de Deus, e o Maligno não lhe toca.



O homem sem Cristo 
está...

1. ...morto. (Efésios 2.1);

2. ...alheio à vida de Deus (Efésios 4.17-19);
Portanto digo isto, e testifico no Senhor, para que não mais andeis 
como andam os gentios, na verdade da sua mente, entenebrecidos 
no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que 
há neles, pela dureza do seu coração; os quais, tendo-se tornado 
insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez 
toda sorte de impureza.

3. ...separado de Deus por causa do pecado (Isaías 59.2);
Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa 
salvar; nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir; mas as 
vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus; e os 
vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não 
vos ouça.

4. ...sem entendimento de Deus (Efésios 4.18; Colossenses 1.21);
A vós também, que outrora éreis estranhos, e inimigos no 
entendimento pelas vossas obras más,

5. ...sem percepção da Sua presença (Atos 28.26);
Vai a este povo e dize: Ouvindo, ouvireis, e de maneira nenhuma 
entendereis; e vendo, vereis, e de maneira nenhuma percebereis.



William Barclay
(1907-1978)

“o homem sem Cristo pode ser 
declarado existente, mas não 

pode ser declarado vivo”.



2. Estávamos escravizados (Efésios 2.2-3)



nos quais andastes outrora, segundo o 
curso deste mundo, segundo o príncipe da 

potestade do ar, do espírito que agora 
atua nos filhos da desobediência; -

Efésios 2.2

• Andar (περιπατεω / peripateo) – Estilo de vida de uma pessoa; 
fazer o próprio caminho;

Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno 
da vocação com que fostes chamados, [...] Portanto digo isto, e 
testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os 

gentios, na verdade da sua mente, [...] – Efésios 4.1-17

e andai em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a si 
mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. 
[...] pois outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor; andai

como filhos da luz [...] – Efésios 5.2-8

Portanto, vede diligentemente como andais, não como néscios, mas 
como sábios, - Efésios 5.15

• Esse mundo anda assim neste estilo de vida de “necrotério”. 
Mortos que se consideram vivos, com proceder de tolos e não de 
sábios, brincando com a vida enquanto Deus lhes permite viver. Só 
Deus pode presentar a vida do homem com a vida e fazê-lo sentir-
se vivo de fato;



nos quais andastes outrora, segundo o 
curso deste mundo, segundo o príncipe da 

potestade do ar, do espírito que agora 
atua nos filhos da desobediência; -

Efésios 2.2

O apóstolo Paulo afirma nesse trecho que este mundo possui um 
curso que é criado por demônios. Quem é o príncipe da potestade 
do ar?

• João 12.31: Agora é o juízo deste mundo; agora será expulso o 
príncipe deste mundo.

• João 14.30: Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe
deste mundo, e ele nada tem em mim;

• 2 Coríntios 4.4: nos quais o deus deste século cegou os 
entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a 
luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus.

Esse príncipe, que possui certa autoridade (limitada!) sobre este 
mundo é quem lhe dá o curso, o rumo e a direção que vemos e 
acompanhamos. Os homens são meros fantoches nas mãos de 
alguém maior do que eles, que possui poder de seduzir e arrastar a 
muitos para o caminho da ofensa a Deus.



nos quais andastes outrora, segundo o 
curso deste mundo, segundo o príncipe 

da potestade do ar, do espírito que agora 
atua nos filhos da desobediência; -

Efésios 2.2

Esse espírito atua em todos que desobedecem a Palavra de 
Deus.

• João 8.44: Vós tendes por pai o Diabo, e quereis satisfazer os 
desejos de vosso pai; ele é homicida desde o princípio, e 
nunca 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.

Estes filhos da desobediência, citados por Paulo, são os mesmos 
filhos do Diabo descritos por Jesus. Andávamos errantes, 
cegamente guiados pelo príncipe deste mundo, fazendo tudo 
aquilo que ofende a Deus.



Antes de sermos salvos as 
influências...

Fazia-nos seguir o 
curso deste mundo

(Efésios 2.2);

Tornava-nos filhos 
da desobediência 

(Efésios 2.2-3);

Fazia a nossa carne 
se inclinar para o 
pecado (Efésios 

2.3);



3. 
Estávamos

condenados



entre os quais também todos nós andamos
outrora, segundo as inclinações da nossa carne, 
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos; 

e éramos, por natureza, filhos da ira, como 
também os demais. - Efésios 2.3

Todos os não regenerados estão a mercê de suas paixões, 
controlados pelos seus impulsos racionais e sem domínio 

próprio.

• Romanos 8.7-8: Porquanto a inclinação da carne é inimizade 
contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade 
o pode ser; e os que estão na carne não podem agradar a 
Deus.

De onde Deus nos salvou? -> Do caminho deste mundo que 
deságua no inferno;

Do quê Deus nos salvou? -> Do poder do Diabo que opera nos 
filhos da desobediência;

De Deus veio nossa libertação. Quanto mais perto de Deus 
estivermos, mas nos sentiremos livres e libertos.



Efésios para hoje

Antes de conhecer a 
Cristo, você percebia que 
estava morto em delitos 

e pecados? 

Que atitudes podemos 
ver na sociedade que 

comprovam que pessoas 
sem Cristo estão mortas 
em delitos e pecados?



II. Mas Deus... (Efésios 2.4-7)



Mas Deus, sendo rico em 
misericórdia, por causa do 
grande amor com que nos 

amou, - Efésios 2.4

Mas Deus mudou a nossa história. Paulo evidencia a 
condição atual dos crentes em contraste com a 
condição anterior:

• Estávamos mortos em delitos e pecados, mas Deus 
nos vivificou em Cristo;

• Éramos escravos, mas Deus nos colocou na 
condição de livres;

• Éramos filhos da ira, mas Deus usou de 
misericórdia para conosco;



Mas Deus, sendo rico em 
misericórdia, por causa do 
grande amor com que nos 

amou, - Efésios 2.4

• Deuteronômio 7.7-8: Não vos teve o SENHOR afeição, nem 
vos escolheu porque fôsseis mais numerosos do que qualquer 
povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o 
SENHOR vos amava e, para guardar o juramento que fizera a 
vossos pais, o SENHOR vos tirou com mão poderosa e vos 
resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito.

• Deus ama o Seu povo por nenhuma outra razão que não a 
escolha Dele em fazê-lo, certamente não por qualquer virtude 
que possuam. Paulo exclui qualquer consideração de mérito, 
esforço, ou habilidade da parte daqueles que são vivificados.

• A expressão que dá início a passagem, revela quem é o sujeito 
de toda a ação que se segue. É de Deus que tudo vem e é por 
Ele que tudo acontece. Deus é retratado, como alguém cujos 
atributos da misericórdia e do amor são derramados sobre 
nós de modo rico e abundante.



e estando nós mortos em nossos 
delitos, nos deu vida juntamente 

com Cristo, – pela graça sois 
salvos,- Efésios 2.5

• Paulo nos ensina aqui é que, quando Deus derramou Sua 
misericórdia e Seu amor sobre nós, ainda estávamos mortos 
em nossos pecados. É graças a Deus que um dia fomos salvos 
e se um dia tomamos uma decisão por Cristo, isso só 
aconteceu porque Deus, antes de tudo, nos capacitou para 
respondermos ao chamado ao arrependimento e à fé. Sem 
essa graça, jamais levantaríamos da sepultura em que nos 
encontrávamos.

• Em Cristo, recebemos a vida eterna. Fora de Cristo, não há 
vida eterna, mas sim morte eterna.

• “...nos deu vida juntamente com” (συζωοποιεω / 
suzoopoieo) – Este termo demonstra que a vida só é recebida 
se estivermos ligados a outro que a traga para nós. É a ideia 
do enxerto de um ramo em uma árvore já madura. Por meio 
dessa ligação o ramo enxertado passa a viver. Sem o enxerto, 
ele morre. Por causa da riqueza de sua misericórdia, Deus nos 
enxertou em Cristo.



e, juntamente com ele, nos 
ressuscitou, e nos fez assentar 

nos lugares celestiais em Cristo 
Jesus; - Efésios 2.6

• Em Cristo, ressuscitamos. Embora o tempo verbal esteja 
empregado no passado, sabemos que a ressurreição será 
futura. Deus já vê algo como certo, como algo 
consumado. Nada mudará Seus planos de dar aos Seus 
filhos um corpo novo, glorificado, para que vivam em Sua 
presença por toda a eternidade.

• Deus, Em Cristo, nos faz assentar em lugares celestiais. 
Mais uma vez, encontramos a gloriosa verdade de que a 
nossa segurança não depende em nada de nós, mas tão 
somente de Cristo, da obra que ele realizou e da 
condescendência divina. 



para mostrar, nos séculos vindouros, a 
suprema riqueza da sua graça, em 

bondade para conosco, em Cristo Jesus. -
Efésios 2.7

• Se o fundamento da nossa salvação é o amor 
e a misericórdia de Deus, o seu objetivo é a 
promoção de Sua graça e bondade.

• Deus deseja mostrar na eternidade, por meio 
de nossa vida, a suprema riqueza de sua graça 
e bondade para conosco, os que estivermos 
em Cristo.



1. O que Deus fez

“Deus nos deu vida 
juntamente com 

Cristo” – (Efésios 2.5)

“Deus nos 
ressuscitou 

juntamente com 
Cristo” – (Efésios 2.6)

“Deus nos fez 
assentar nos lugares 
celestiais em Cristo” 

– (Efésios 2.6)



2. Por que Deus o fez

a. “Deus, sendo rico em misericórdia” –
(Efésios 2.4)

b. “Por causa do grande amor com que nos 
amou” - (Efésios 2.4)

c. “A suprema riqueza da Sua graça” –
(Efésios 2.7)

d. “Em bondade para conosco, em Cristo 
Jesus” – (Efésios 2.7)



Efésios para hoje

Que significa estar assentado “nos lugares 
celestiais em Cristo Jesus”?

Que implicações há para a vida cristã 
diária?

Por que Paulo repete três vezes a palavra 
“graça” neste parágrafo (Efésios 2.5,7-8)?



III. Para que 
Deus nos
salvou?

(Efésios 2.7-
10)



Porque pela graça sois salvos, 
mediante a fé; e isto não vem 

de vós; é dom de Deus; - Efésios 
2.8

• A salvação é uma ação completa que tem um 
efeito presente. Não somos salvos pelas nossas 
boas obras, mas pela graça de Jesus.

• O nosso meio de acesso ao dom gracioso de Deus é 
o exercício da fé em Cristo e em sua obra na cruz. 
Ninguém pode realizar a sua própria salvação.

Romanos 3.22,25: isto é, a justiça de Deus pela fé 
em Jesus Cristo para todos os que creem; pois não 
há distinção.[...] ao qual Deus propôs como 
propiciação, pela fé, no seu sangue, para 
demonstração da sua justiça por ter ele na sua 
paciência, deixado de lado os delitos outrora 
cometidos;



Porque pela graça sois salvos, 
mediante a fé; e isto não vem de 
vós; é dom de Deus; - Efésios 2.8

Deus é a fonte final da fé salvadora. Fé é dom de Deus.

• Filipenses 1.29: “pois vos foi concedido, por amor de 
Cristo, não somente o crer nele, mas também o padecer 
por ele,”

• João 6.37: “Todo o que o Pai me dá virá a mim; e o que 
vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora.”

• João 1.12,13: “Mas, a todos quantos o receberam, aos 
que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se 
tornarem filhos de Deus; os quais não nasceram do 
sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do 
varão, mas de Deus.”

• Atos 16.14: “E certa mulher chamada Lídia, vendedora 
de púrpura, da cidade de Tiatira, e que temia a Deus, nos 
escutava e o Senhor lhe abriu o coração para atender às 
coisas que Paulo dizia.”



não de obras, para que 
ninguém se glorie.-

Efésios 2.9

• Se não fosse a misericórdia de Deus ainda estaríamos 
debaixo da condenação.

• É loucura afirmar que sua salvação se dá por decisão, 
atitude ou mérito próprio. Afirmar que alguém foi salvo 
como fruto da “decisão” que tomou um dia na vida leva 
a conclusão de que a salvação de tal pessoa ocorreu por 
mérito próprio. A mais simples decisão não é nada mais 
do que uma obra -> ação tomada por alguém.

• No momento na salvação, a pessoa é chamada para 
responder ao convite do redentor. Para atender a este 
chamado, é necessário que Deus dê vida àquele que está 
morto. Sem que Deus inicie o processo, o homem não 
pode fazer absolutamente nada.



Pois somos feitura dele, criados em Cristo 
Jesus para boas obras, as quais Deus de 

antemão preparou para que andássemos 
nelas.- Efésios 2.10

• Fomos criados à imagem de Deus. Ele colocou no 
homem sua imagem e semelhança, e é por isso que o 
que se espera de cada pessoa é nada menos que boas 
obras.

• Quando alguém afirma ser salvo porque nunca fez mal 
a ninguém, essa pessoa não entendeu que fazer boas 
obras não é mais do que sua obrigação e não realiza-las 
é pecado.

• Fomos criados do nada em Cristo Jesus com o propósito 
de regate da vida humana desfigurada e corrompida 
pela Queda. Uma vez que somos nova criatura, um dos 
aspectos que nos caracterizam é o trato com o próximo.



Pois somos feitura dele, criados em Cristo 
Jesus para boas obras, as quais Deus de 
antemão preparou para que andássemos 

nelas.- Efésios 2.10

• Fomos criados novamente na regeneração de nossa 
alma para que andássemos em boas obras.

• Paulo lembra aos efésios que ainda que eles não 
fossem salvos pelas boas obras, precisavam praticá-
las.



Efésios para hoje

De acordo com o que 
estudamos nesta lição, 
como você explicaria a 

alguém o que é a 
salvação?

Que significa “andar em 
boas obras”? Pense em 

três maneiras de 
praticá-las.



Conclusão

• “Mas Deus... Pela graça...”

• A história da nossa salvação é a história da 
iniciativa de Deus em procurar o homem, 
assim como o fez na Queda.

• A vida de Cristo era marcada por boas obras. 
Nós não devemos desejar viver de outra 
maneira que não da maneira como nosso 
Senhor viveu.



Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: 
Aleluia! A salvação, e a glória, e o poder são do nosso Deus, - Apocalipse 19.1


