


INTRODUÇÃO 

 

Este pequeno estudo panorâmico da carta aos Efésios tem como objetivo apresentar 

informações a cerca dessa carta que foi escrita pelo Apóstolo Paulo para a Igreja de 

Éfeso. O propósito não é ser um estudo aprofundado e nem complexo, o intuito é 

fornecer um material objetivo, claro e que contenha as principais informações a 

respeito desse livro da Bíblia. 

 

Nosso desejo é que cada um que ler esse pequeno panorama sinta-se encorajado a 

ler e estudar a Carta aos Efésios, pois essas Escrituras são extraordinárias. Eu 

costumo chamá-la de “Mini-Evangelho”, pois em apenas seis capítulos existem 

verdades extraordinárias a respeito das doutrinas fundamentais do Evangelho de 

Cristo Jesus. 

 

Que a graça e paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida, 

 

No amor de Cristo, 

 

Katiany Lins 

Ministério Vida 
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CARTA AOS EFÉSIOS 

 

 

Autor e destinatário:  

Carta escrita pelo apóstolo Paulo para a Igreja de Éfeso. 

 

Local e data:  

Escrita provavelmente em Roma, no primeiro aprisionamento do apóstolo Paulo, por 

volta do ano 62 d.C. 

 

Palavra-chave:  

Cristo 

 

Expressão-chave:  

Em Cristo 

 

 

Características da cidade de Éfeso 

 

Éfeso era a capital da província romana da Ásia, era a terceira maior cidade do 

império romano e era um importante centro portuário e comercial. Nesta grande 

metrópole estava situado o templo da deusa Ártemis (nome romano: Diana), o maior 

edifício do mundo grego naquela época. Existia uma grande estrutura econômica 

dependente do comércio dos santuários em miniatura do templo e também havia 

muitos livros de magia. 

 

A cidade de Éfeso foi destruída em 263 d.C pelos godos (uma tribo germânica) e, 

apesar de ter sido reconstruída, nunca mais tornou a ser como antes. No ano de 614 

d.C foi destruída por um terremoto. Atualmente, as ruínas de Éfeso são um 

importante centro turístico conhecido internacionalmente. Localiza-se na cidade de 

Selçuk, na Turquia. 
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Paulo em Éfeso 

 

Na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo ele passou rapidamente por 

Éfeso (Atos 18:19-21), mas em sua terceira viagem missionária ele permaneceu em 

Éfeso por 3 anos (Atos 20:31).  

 

Seu ministério nessa cidade foi muito efetivo e todos que viviam na província da Ásia 

ouviram a palavra do Senhor (Atos 19:10). Os artífices da cidade ficaram contra 

Paulo, pois temiam que seu trabalho fosse desvalorizado e que o templo da deusa 

Ártemis ficasse em descrédito (Atos 19:23-41), por isso causaram um tumulto na 

cidade e Paulo precisou ir embora (Atos 20:1). 

 

A Igreja de Éfeso foi ensinada durante três anos pelo apóstolo Paulo, era uma Igreja 

sábia em relação ao Evangelho. 

 

Características da Carta aos Efésios 

 

Podemos dividir esse livro em duas partes: 

 

1) Ensinamento doutrinário 

 

Capítulos 1-3 

 

Ensina sobre as verdades do Evangelho, sobre o que Deus fez por nós na pessoa 

de Cristo Jesus. Nesses capítulos aparecem muitas vezes as expressões: em Cristo, 

por meio de Cristo, com Cristo, Nele... 

 

Nesses capítulos também se encontram duas orações extraordinárias do apóstolo 

Paulo em favor da igreja. A primeira, ele pede por sabedoria e revelação espiritual 

no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Ora também para que os olhos do coração 

dos irmãos fossem iluminados e eles conhecessem a esperança em Cristo, a 

herança deles em Cristo e a incomparável grandeza do poder de Deus para com 

eles (Efésios 1:15-23). Na segunda oração ele pede por poder, fé e para que eles 

conhecessem o amor de Cristo que excede todo conhecimento (Efésios 3:14-21). 
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2) Ensinamento sobre o comportamento do cristão 

 

Capítulos 4-6 

 

Ensina sobre como o cristão deve colocar em prática todas as verdades 

apresentadas nos capítulos 1 ao 3. Como se comportar na igreja (como membro do 

corpo de Cristo), na vida moral, na vida social (família e trabalho) e na vida 

espiritual. 

 

Conforme mencionado anteriormente, aparecem muitas vezes as expressões “em 

Cristo”, “por meio de Cristo”, “com Cristo”, “Nele”. E elas nos revelam verdades 

poderosas sobre quem somos e o que temos EM CRISTO JESUS. 

 

 Somos santos e fiéis (Efésios 1:1) 

 Somos abençoados (Efésios 1:3) 

 Somos eleitos (Efésios 1:4) 

 Fomos adotados como filhos (Efésios 1:5) 

 Recebemos a gloriosa graça (Efésios 1:6) 

 Recebemos a redenção (Efésios 1:7) 

 Recebemos o perdão dos nossos pecados (Efésios 1:7) 

 Recebemos sabedoria (Efésios 1:8) 

 Recebemos entendimento (Efésios 1:8) 

 Recebemos revelação da vontade de Deus (Efésios 1:9) 

 Fomos feitos herdeiros (Efésios 1:11) 

 Fomos predestinados (Efésios 1:11) 

 Fomos feitos para o louvor da glória de Deus (Efésios 1:12) 

 Fomos selados com o Espírito Santo (Efésios 1:13) 

 Recebemos vida (Efésios 2:5) 

 Fomos ressuscitados (nova vida) (Efésios 2:6) 

 Estamos assentados nas regiões celestiais (Efésios 2:6) 

 Recebemos a bondade de Deus (Efésios 2:7) 

 Somos criação (nova criação) de Deus (Efésios 2:10) 

 Fomos aproximados de Deus (Efésios 2:13) 

 Ele é a nossa paz (Efésios 2:14) 
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 Temos acesso ao Pai (Efésios 2:18) 

 Somos ajustados (Efésios 2:21) 

 Somos edificados (Efésios 2:22) 

 Somos herdeiros da promessa (Efésios 3:6) 

 Temos livre acesso a Deus (Efésios 3:12) 

 

A Igreja e Cristo são UM 

 

Nessa carta o apóstolo Paulo usa 3 figuras para transmitir verdades sobre a 

natureza da igreja sendo uma com Cristo: 

 

1) Igreja como o corpo de Cristo e Ele sendo o cabeça 

Efésios 1:22-23 | 4:12-16 |  5:23 

2) Igreja como o edifício e Cristo como a pedra angular 

Efésios 2:20-22 

3) Igreja sendo a noiva e Cristo o noivo 

Efésios 5:23-32 

 

A igreja é apresentada como um organismo vivo e não como uma mera 

organização ou sistema religioso. 

 

Existe uma palavra bem interessante que aparece 6 vezes nessa epístola, é a 

palavra MISTÉRIO. Mas não significa algo encoberto ou que ainda não foi revelado, 

pelo contrário, diz respeito a algo que Deus ocultou das gerações passadas, mas 

que agora, em Cristo, Ele nos revelou. 

 

 O mistério da vontade de Deus: fazer convergir todas as coisas em Cristo 

(Efésios 1:9-10). 

 O mistério de Cristo: revelando que pelo evangelho os gentios também são 

escolhidos por Deus (Efésios 3:1-9 – nesse trecho aparecem três vezes a 

palavra mistério). 

 O mistério da igreja: a igreja sendo o corpo de Cristo (Efésios 5:23-32). 
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 O mistério do evangelho (Efésios 6:19). Não explicado detalhadamente 

nessa carta, mas apresentado na carta aos Colossenses (Cristo em vocês é a 

esperança da glória – Colossenses 1:27). 

 

É também na carta aos Efésios, em seu último capítulo, que aparece um grande 

ensinamento sobre como o cristão deve se posicionar diante das lutas, sabendo que 

sua luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os 

dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões 

celestiais (Efésios 6:10-18). Vale lembrar que essa igreja ficava numa cidade 

altamente idólatra, num ambiente espiritual altamente hostil. O apóstolo Paulo 

explica muito bem como o cristão deve guerrear contra os inimigos espirituais 

invisíveis. 

 

Eu considero a carta aos Efésios um “Mini-Evangelho”, pois em apenas seis 

capítulos ela apresenta verdades extraordinárias a respeito das doutrinas 

fundamentais do Evangelho de Cristo Jesus: 

 

 Salvação pela graça por meio da fé 

 Eleição em Cristo 

 Reconciliação entre judeus e gentios por meio da cruz 

 Manifestação da multiforme sabedoria de Deus por meio da Igreja 

 Convergência de todas as coisas celestiais e terrenas em Cristo 

 Igreja sendo o corpo de Cristo, ou seja, a extensão de Cristo aqui na terra. 

 

Encorajo você a estudar a carta aos Efésios e a render-se ao ensino do Espírito 

Santo. Ele é nosso maior e melhor mestre, e deseja te conduzir em cada verdade 

contida nessas Escrituras. Abra o seu coração e cresça ainda mais no pleno 

conhecimento de Cristo Jesus. 

 

No amor de Cristo, 

 

Katiany Lins 

Ministério Vida 
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Esse material foi produzido pelo Ministério Vida, com autoria de Katiany Lins. 

Não tem fins lucrativos, por isso é vedada a venda do mesmo. 

É liberado para distribuição e uso de forma gratuita, pedimos apenas que respeitem os créditos, 

mantendo a autoria. 

O Ministério Vida disponibiliza esse material gratuitamente através do site: 

www.ministeriovidacwb.com 

 

 

 

 

 

  

http://www.ministeriovidacwb.com/

