
EPÍSTOLA DE PAULO AOS

EFÉSIOS
Autor: O apóstolo Paulo (1:1).
Época: Aproximadamente 64 d.C.
Lugar: Roma, onde Paulo estava preso (3:1; 4:1; 6:20; At 28:30).
Destinatários: Os santos em Éfeso (1:1).

Tema:
A igreja – o mistério de Cristo,

o Corpo de Cristo como a plenitude de Cristo,
torna-se a plenitude de Deus

1 CAPÍTULO 1

I. Introdução
1:1-2

1 1Paulo, aapóstolo de Cristo Jesus pela 2vontade de Deus,
aos 3bsantos que estão 4em cÉfeso, e 5dfiéis em Cristo Jesus:

1a 1Co
1:1;
Cl
1:1

1b Rm
1:7;
Fp
1:1

1c At
19:1;
20:17;
Ap
2:1

1d Cl
1:2

11 Este livro fala especificamente
a respeito da igreja e a desvenda em
sete aspectos: (1) o Corpo de Cristo, a
plenitude, a expressão, Daquele que
a tudo enche em todas as coisas (v. 23;
4:13); (2) o novo homem (2:15), um
homem corporativo, que possui não
apenas a vida de Cristo, mas também
a Sua pessoa; (3) o reino de Deus
(2:19), com os santos como cidadãos
que possuem direitos e deveres; (4) a
família de Deus (2:19), uma família
cheia de vida e desfrute; (5) a habita-
ção de Deus, em que Ele pode viver
(2:21-22) – universalmente, um tem-
plo santo no Senhor e, localmente, a
habitação de Deus no nosso espírito;
(6) a noiva, a esposa, de Cristo (5:24-
25) para o descanso e satisfação de
Cristo; e (7) o guerreiro (6:11-12), um
soldado corporativo, que lida com o
inimigo de Deus e derrota o inimigo
de Deus, a fim de levar a cabo o pro-
pósito eterno de Deus.

Uma característica específica des-

te livro é que ele fala do ponto de vista
do propósito eterno de Deus, da eter-
nidade, das regiões celestiais. Surge,
no Novo Testamento, logo após a re-
velação acerca de Cristo que se contra-
põe à religião (Gálatas), antecede o
livro que fala da experiência prática
de Cristo (Filipenses) e nos conduz a
Cristo, a Cabeça (Colossenses). Assim
esses quatro livros são o coração da
revelação neotestamentária acerca da
economia eterna de Deus.

12 Paulo tornou-se um apóstolo
de Cristo não por homem algum, mas
pela vontade de Deus, segundo a eco-
nomia de Deus. Essa posição lhe deu
autoridade para apresentar nesta epís-
tola a revelação do propósito eterno de
Deus acerca da igreja. A igreja é edifi-
cada sobre essa revelação (2:20).

13 Os santos são os santificados,
separados para Deus de tudo o que é
comum.

14 A expressão em Éfeso não se en-
contra nos manuscritos mais antigos.




