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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.



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).



Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro 
no Senhor, que andeis como é 

digno da vocação com que 
fostes chamados, - Efésios 4.1

• Paulo faz uma súplica, uma súplica de que tem 
autoridade. Um pedido em tom de ordem e que os 
prudentes não deixem de atender.

• É a segunda vez que Paulo fez menção de ser 
prisioneiro. A primeira é em Efésios 3.1. A diferença é 
que na primeira, Paulo se apresenta como uma 
propriedade do Senhor e na segunda como uma pessoa 
que está preso dentro de seu Senhor. Cristo não é 
apenas o dono deste prisioneiro, como também é a 
própria prisão.

• A expressão “andeis como é digno” lembra que nossa 
vida deve ser um estandarte de glória e da majestade 
daquele que nos amou e nos adotou em sua infinita 
graça. Todos devemos nos moldar ao Evangelho e sua 
mensagem e ser transformados a imagem de Jesus 
Cristo.



I. Unidade cristã depende da nossa vida cristã (Efésios 4.2-3)



²com toda a humildade e mansidão, 
com longanimidade, suportando-vos 

uns aos outros em amor, 
³esforçando-vos diligentemente por 
preservar a unidade do Espírito no 

vínculo da paz; - Efésios 4.2-3

• Paulo apresenta as formas de como um cristão 
deve andar de modo digno.

• Humildade, mansidão, longanimidade são 
apresentadas como virtudes dignas. É a 
humildade que gera mansidão e com a 
mansidão vem a longanimidade.



1. Humildade
a. Não pensar de si mesmo além do que é (Rm 12.3)

Podemos pensar de nós, falar de nós mesmo, mas não 
além do que realmente somos.

b. Considerar os outros (Filipenses 2.3)

“partidarismo ou vanglória” são atitudes que destroem a 
unidade cristã. O orgulho coloca um cristão acima de 
todos os outros, promovendo conflitos ao invés de 
harmonia nos relacionamentos pessoais. A humildade 
coloca o cristão abaixo dos outros numa posição de 
serviço, com uma preocupação pelas necessidades e 
interesses de outros.

c. Disposição para servir (Marcos 10.43-45)

Mas entre vós não será assim; antes, qualquer que entre 
vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva; e 
qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo 
de todos. Pois também o Filho do homem não veio para 
ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em 
resgate de muitos.



Agostinho de Hipona

Foi o orgulho que transformou anjos 
em demônios, mas é a humildade que 

faz de homens anjos.



2. Mansidão

• A mansidão não é um sinal de fraqueza, mas uma 
“suavidade dos fortes”. É o poder sob controle, 
uma força domesticada como a de um animal 
treinado.

• Curiosamente, Deus nunca destrói nossas energias 
e impulsos, mas procuram domá-los, dominá-los e, 
por fim, usá-los para a Sua glória e seu propósito.



William Barclay

“O meio termo entre ser irado 
demais e nunca ficar irado de 

modo algum”



Humildade e 
mansidão

• Deus resiste aos soberbos; dá, porém, graça aos 
humildes. – Tiago 4.6

• Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, 
de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de 
humildade, de mansidão, de longanimidade. -
Colossenses 3.12

• Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas; antes, 
segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a 
mansidão. – 1 Timóteo 6.11

• Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a 
contender, e sim deve ser brando para com todos, apto 
para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os 
que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda 
não só o arrependimento para conhecerem plenamente 
a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-
se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por 
ele para cumprirem a sua vontade. - 2 Timóteo 2.25



3. Longanimidade
• Quando a Bíblia nos diz que Deus é longânimo, 

significa que Ele é “grande de rosto”, “lento para a 
ira”. A longanimidade é a capacidade de aguentar, 
com paciência, pessoas provocantes, tal como em 
Cristo Deus foi longânimo conosco.

Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, e 
paciência e longanimidade, ignorando que a 

benignidade de Deus te conduz ao arrependimento? -
Romanos 2.4

Fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação; que 
Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos 

quais sou eu o principal; mas por isso alcancei 
misericórdia, para que em mim, o principal, Cristo Jesus 
mostrasse toda a sua longanimidade, a fim de que eu 

servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a 
vida eterna. - 1 Timóteo 1.16



4. Tolerância Mútua
• Suportar uns aos outros fala daquela mutua 

tolerância sem a qual nenhum grupo de seres 
humanos consegue conviver em paz. O autor de 
Hebreus nos mostra que Jesus suportou a cruz e a 
oposição dos pecadores contra Si mesmo.

Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos 
tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-
nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos 
assedia, corramos, com perseverança, a carreira que 
nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e 
Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria 
que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo 
caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono 
de Deus.
Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou 
tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, 
para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa 
alma. - Hebreus 12.2-3



5. Amor
• Amor é a atitude que visa o bem-estar do 

próximo.

Se há, pois, alguma exortação em Cristo, 
alguma consolação de amor, alguma comunhão 

do Espírito, se há entranhados afetos e 
misericórdias, completai a minha alegria, de 
modo que penseis a mesma coisa, tenhais o 
mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o 

mesmo sentimento. – Filipenses 2.1-2



6. Paz

Paulo coloca sobre nossos ombros essa 
responsabilidade. Recado semelhante está na carta 

aos Romanos: “Se possível, quanto depender de 
vós, tende paz com todos os homens” (Romanos 

12.18)



Efésios para hoje

• Como praticar o convite de Paulo: “andeis de 
modo digno da vocação a que fostes 

chamados” (Efésios 4.1)?

• Das seis virtudes que são a base da unidade 
cristã, qual é a mais difícil de ser praticada? Por 

quê?



II. A unidade cristã surge da unidade do nosso Deus (Efésios 4.4-6)



⁴há somente um corpo e um Espírito, como 
também fostes chamados numa só 

esperança da vossa vocação; ⁵há um só 
Senhor, uma só fé, um só batismo; ⁶um só 
Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, 
age por meio de todos e está em todos. –

Efésios 4-4.6

• Não se concebe a ideia de divisão no corpo de 
Cristo. Ainda que existam várias denominações 
ou tradições cristãs, a igreja de Cristo é algo 
único. Somente esta igreja entrará na presença 
do Senhor por toda eternidade.

• A palavra “um” é repetida por três vezes, fazendo 
uma referência a trindade; e as outras quatro 
vezes dizem respeito à nossa experiência cristã 
que está relacionada às três pessoas da trindade.





Vamos resumir assim:

1. Há um só corpo porque há um só Espírito;

2. Há uma esperança, uma só fé e um só batismo 
porque há um só Senhor;

3. Há uma só família cristã, que abrange a todos, 
porque há um só Deus e Pai, “o qual é sobre 
todos, age por meio de todos e está em 
todos”.



Confissão Belga
Conforme esta verdade e esta palavra de Deus, cremos em um só 

Deus, que é um único ser, em que há três Pessoas: o Pai, o Filho e o 
Espírito Santo. Estas são, realmente e desde a eternidade, distintas 

conforme os atributos próprios de cada Pessoa.
O Pai é a causa, a origem e o princípio de todas as coisas visíveis e 

invisíveis. O Filho é o Verbo, a sabedoria e a imagem do Pai. O 
Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, é a eterna força e o 

poder.
Esta distinção não significa que Deus está dividido em três. Pois a 

Sagrada Escritura nos ensina que cada um destes três, o Pai e o Filho 
e o Espírito Santo, tem sua própria existência, distinta por seus 

atributos, de tal maneira, porém, que estas três pessoas são um só 
Deus. É claro, então, que o Pai não é o Filho e que o Filho não é o Pai; 

que, também, o Espírito Santo não é o Pai ou o Filho.
Entretanto, estas Pessoas, assim distintas, não são divididas nem 

confundidas entre si. Porque somente o Filho se tornou homem, não 
o Pai ou o Espírito Santo. O Pai jamais existiu sem seu Filho e sem seu 
Espírito Santo, pois todos os três têm igual eternidade, no mesmo ser. 

Não há primeiro nem último, pois todos os três são um só em 
verdade, em poder, em bondade e em misericórdia.

1 1Co 8:4-6. 2 Mc 3:16,17; Mt 28:19. 3 Ef 3:14,15. 4 Pv 8:22-31; Jo
1:14; Jo 5:17-26; 1Co 1:24; Cl 1:15-20; Hb 1:3; Ap 19:13. 5 Jo 15:26. 6 
Mq 5:1; Jo 1:1,2.



John Stott

A unidade cristã tem a sua origem em 
possuirmos um só Pai, um só Salvador, e um 

só Espírito que habita em nós”



Efésios para hoje

Como a unidade da Trindade se 
relaciona com a unidade na igreja?



III. A unidade cristã é enriquecida pela diversidade dos dons (Efésios 4.7-12)



⁷E a graça foi concedida a cada um de nós 
segundo a proporção do dom de Cristo. ⁸Por isso, 
diz: Quando ele subiu às alturas, levou cativo o 

cativeiro e concedeu dons aos homens. ⁹Ora, que 
quer dizer subiu, senão que também havia 
descido até às regiões inferiores da terra? ¹⁰
Aquele que desceu é também o mesmo que 

subiu acima de todos os céus, para encher todas 
as coisas. ¹¹E ele mesmo concedeu uns para 
apóstolos, outros para profetas, outros para 

evangelistas e outros para pastores e mestres, 
¹²com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para 
o desempenho do seu serviço, para a edificação 

do corpo de Cristo, - Efésios 4.7-12



John Stott

Não devemos imaginar que cada cristão 
seja uma réplica exata dos demais, como se 

tivéssemos sido produzidos em massa 
nalguma fábrica celestial.



1. Definição de dons
E a graça foi concedida... 

- Efésios 4.7

• Charisma – Presente oferecido de boa 
vontade.

• Paulo chama de charisma um revestimento 
especial espiritual para a vida da comunidade 
e o serviço no reino de Deus. 

• Cada pessoa da comunidade recebe, por meio 
da fé em Cristo, graça suficiente para ter sua 
habilidade espiritual. Esta graça é concedida a 
cada um.



2. O doador dos dons 
(Efésios 4.7-10)

⁷E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a 
proporção do dom de Cristo. ⁸Por isso, diz: Quando ele 
subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu 

dons aos homens. – Efésios 4.7-8

• Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro; 
recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, 
para que o SENHOR Deus habite no meio deles. –
Salmo 68.18

• Enquanto o Salmo 68 prevê o Senhor vitorioso 
recebendo presente dos homens, Paulo retrata a 
Cristo indo além do recebendo tributos para divisão 
do seu prêmio com os homens.



2. O doador dos dons 
(Efésios 4.7-10)

• A concessão de dons faz parte da vitória de Cristo na 
cruz e de Seu estado glorificado, que Ele vive hoje à 
direita de Deus (Rm 8.34). Os dons são distribuídos no 
sentido de edificação e maturidade da Sua igreja.

⁹ Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia 
descido até às regiões inferiores da terra? ¹⁰Aquele que 
desceu é também o mesmo que subiu acima de todos 
os céus, para encher todas as coisas. – Efésios 4.9-10

• Com o propósito de encorajar os crentes a andar como 
Jesus viveu, Paulo lembra que foi por meio da 
humilhação de Cristo (encarnação as regiões 
inferiores da terra) que o Filho chegou à posição 
elevada que ele hoje possui.



3. A natureza dos dons
E ele mesmo concedeu 
uns para apóstolos... -

Efésios 4.11
a. Apóstolos (αποστολος – apostolos)

1. - um delegado, mensageiro, alguém 
enviado com ordens.
1.1 - especificamente aplicado aos doze 
apóstolos de Cristo.
1.2 - num sentido mais amplo aplicado a 
outros mestres cristãos eminentes.

O sentido em que Paulo usa a palavra apóstolos
se refere aos doze e ele mesmo. Pessoas oriundas 
do ministério apostólico não existem mais.



3. A natureza dos dons
E ele mesmo concedeu uns para 

apóstolos... - Efésios 4.11

É necessário, pois, que, dos homens que nos 
acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus 
andou entre nós, começando no batismo de João, 
até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, 

um destes se torne testemunha conosco da sua 
ressurreição. – Atos 1.21-22

edificados sobre o fundamento dos apóstolos e 
profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra 

angular; - Efésios 2.20

o qual, em outras gerações, não foi dado a 
conhecer aos filhos dos homens, como, agora, foi 
revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no 

Espírito, - Efésios 3.5



3. A natureza dos dons
E ele mesmo concedeu uns para 

apóstolos... - Efésios 4.11

Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o 
qual recebestes e no qual ainda perseverais; por ele também 
sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vo-la preguei, a 

menos que tenhais crido em vão.
Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi: que Cristo 
morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi 
sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.

E apareceu a Cefas e, depois, aos doze.
Depois, foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, 

dos quais a maioria sobrevive até agora; porém alguns já 
dormem.

Depois, foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos 
e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por 

um nascido fora de tempo.
Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou 

digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. 
– 1 Coríntios 15-1.9



3. A natureza dos dons
outros para profetas... -

Efésios 4.11
B. Profetas – (προφητης - profetes)

1. - nos escritos gregos, intérprete de oráculos ou de outras 
coisas ocultas;

2. - alguém que, movido pelo Espírito de Deus e, por isso, 
seu instrumento ou porta-voz, solenemente declara aos 
homens o que recebeu por inspiração, especialmente 
aquilo que concerne a eventos futuros, e em particular 
tudo o que se relaciona com a causa e reino de Deus e a 
salvação humana;

O profetas eram prediziam, exortavam, encorajavam, 
advertiam e esclareciam. Seus ensinamentos lançaram os 
fundamentos da igreja (At. 2.20) e os aspectos 
fundamentais da obra dos apóstolos.



3. A natureza dos dons
outros para evangelistas...

- Efésios 4.11

C.  Evangelistas - (ευαγγελιστης - euaggelistes)

1. - aquele que traz boas novas, evangelista;

2. - nome dado no NT aos mensageiros da 
salvação através de Cristo que não eram 
apóstolos;

Pessoas talentosas em expandir o rebanho de 
Deus. Que anuncia o evangelho de forma rica e 
constante.



3. A natureza dos dons
e outros para pastores... -

Efésios 4.11
d. Pastores - (ποιμην - poimen)

O pastor é chamado para guiar, proteger e alimentar o 
rebanho de Cristo. 

¹Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero 
como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda 
co-participante da glória que há de ser revelada: ²pastoreai 
o rebanho de Deus que há entre vós, não por 
constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer; 
nem por sórdida ganância, mas de boa vontade; ³nem como 
dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-
vos modelos do rebanho. ⁴Ora, logo que o Supremo Pastor 
se manifestar, recebereis a imarcescível coroa da glória. 
⁵Rogo igualmente aos jovens: sede submissos aos que são 
mais velhos; outrossim, no trato de uns com os outros, cingi-
vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, 
contudo, aos humildes concede a sua graça. – 1 Pedro 5.1-4

Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. -
João 10.11



3. A natureza dos dons
...e mestres - Efésios 4.11
e. Mestres - (διδασκαλος - didaskalos)

1. - professor;
2. - no NT, alguém que ensina a respeito das coisas de 
Deus, e dos deveres do homem; 
1A. - alguém que é qualificado para ensinar, ou que pensa 
desta maneira;

Possuem o dom de ensino (Rm 12.7). O mestre nem sempre é 
um pastor. Há muitos pastores que não são mestres, apesar de 
terem também a tarefa de ensinar na igreja.

As congregações de Paulo não apenas congregavam; elas 
ministravam. Mestres eficazes ajudam cada crente a encontrar 
a sua própria maneira de beneficiar restante da igreja.



4. O propósito dos 
dons (Efésios 4.12)

a. “Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos 
para o desempenho do seu serviço” – Efésios 
4.12

Pastores e mestres são chamados para preparar 
o povo de Deus para o serviço cristão;

b. “Para a edificação do corpo de Cristo” – Efésios 
4.12

Os dons não são para o exibicionismo, 
partidarismo ou divisões na igreja.



Confissão Belga – Artigo 
28

O DEVER DE JUNTAR-SE À IGREJA

Esta santa assembleia é a congregação daqueles que são salvos, e fora dela não há 
salvação¹. Cremos, então, que ninguém, qualquer que seja a posição ou qualidade, 
deve viver afastado dela e contentar-se com sua própria pessoa. Mas cada um deve 
se juntar e se reunir a ela², mantendo a unidade da igreja, submetendo-se a sua 
instrução e disciplina³, curvando-se diante do jugo de Jesus Cristo⁴ e servindo para 
a edificação dos irmãos⁵, conforme os dons que Deus concedeu a todos, como 
membros do mesmo corpo⁶.

Para observar melhor tudo isto, o dever de todos os fiéis é, conforme a Palavra de 
Deus, separar-se daqueles que não pertencem a igreja⁷, e juntar-se a esta 
assembleia⁸ em todo lugar onde Deus a tenha estabelecido. Este dever deve ser 
cumprido, mesmo que os governos e as leis das autoridades o contrariem e mesmo 
que a morte ou a pena corporal sejam a consequência disto⁹.

Por isso, todos os que se separam desta igreja ou não se juntam a ela, contrariam a 
ordem de Deus.

1. Mt 16:18,19; At 2:47; Gl 4:26; Ef 5:25-27; Hb 2:11,12; Hb 12:23. 2. 2Cr 30:8; Jo
17:21; Cl 3:15. 3. Hb 13:17. 4. Mt 11:28-30. 5. Ef 4:12. 6. 1Co 12:7,27; Ef 4:16. 7 
Nm 16:23-26; Is 52:11,12; At 2:40; Rm 16:17; Ap 18:4. 8. Sl 122:1; Is 2:3; Hb 10:25. 
9. At 4:19,20.



Efésios para hoje

Por que os dons de Efésios 4.11 são 
chamados de “dons de liderança”?



IV. A unidade cristã exige a 
maturidade do nosso

crescimento (Efésios 4.13-16)



1. Conhecer o Filho de 
Deus (Efésios 4.13)

até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno 
conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, 

à medida da estatura da plenitude de Cristo, - Efésios 
4.13

• Conhecer melhor o Filho de Deus e tê-lo como exemplo
de homem perfeito.

• Ninguém atingirá o “pleno conhecimento do Filho de 
Deus” se ouvir sempre as mesmas coisas acerca de 
Jesus.

• Significa saber tudo o que a Escritura diz sobre quem
Ele é e faz, Sua doutrina, Sua pessoa e Seu poder.



2. Ter cuidado com os 
“ventos de doutrina” 

(Efésios 4.14)

para que não mais sejamos como meninos, agitados de 
um lado para outro e levados ao redor por todo vento de 
doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com 
que induzem ao erro. – Efésios 4.14

• Agir conforme os ventos de doutrina é comportar-se 
como “meninos agitados de um lado para o outro” e 
quem vive assim, está na maioria das vezes, sendo
enganado pela “artimanha de homens” astutos.

• Melhor é firmar-se nas “mesmas coisas” da doutrina, 
desde que estejam corretas, completas e aprofundadas.



3. Seguir a verdade 
(Efésios 4.15-16)

a. Seguir a verdade em amor (Efésios 4.15)

Sendo verdadeiro em amor, no sentido de “viver” 
e “praticar” a verdade.

b. Cooperar uns com os outros (Efésios 4.16)

A maturidade espiritual da igreja depende de 
quanto cada membro está fazendo sua parte, no 
sentido de fazer, pelo menos, três coisas:

1. aperfeiçoando outros para o serviço;
2. conhecendo melhor o “varão perfeito”
3. tendo cuidado com os “ventos de doutrina”



3. Seguir a verdade 
(Efésios 4.15-16)

¹⁵Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo 
naquele que é a cabeça, Cristo,¹⁶de quem todo o corpo, bem 
ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a 

justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento 
para a edificação de si mesmo em amor. – Efésios 4.15-16



Conclusão

• Uma igreja sadia e madura é caracterizada
por unidade com o serviço com diversidade e 
crescimento pela cooperação de todos.

• A sua igreja demonstra essas características?


