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EFÉSIOS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autor: Paulo. 

Data: Provavelmente escrita em Roma entre 60 e 64 d.C. 

O ministério de Paulo em Éfeso: Sua primeira visita, __________; em sua segunda visita, o Espírito 
Santo foi dado aos crentes, __________; continua seu trabalho com êxito extraordinário, _________; seu 
conflito com os artífices, ___________; sua palavra aos anciãos efésios, ___________. 

Contexto histórico: Os judeus convertidos nas igrejas primitivas inclinavam-se ao exclusivismo e à 
separação dos irmãos gentios. Essa situação pode ter motivado o apóstolo a escrever essa carta, cuja 
ideia fundamental é a unidade cristã. Escreve a carta da prisão em Roma (Efésios 3.1;4.1) 

Texto-chave: ____________  até que todos alcancemos a _______________ e do conhecimento do 
Filho de Deus, e ______________________, atingindo a ____________________________. 

Panorama geral e contexto: O propósito imediato de Paulo ao escrever a carta aos Efésios está 
revelado no Capítulo 1.15 – 17. Em oração, ele anseia que seus leitores cresçam na fé, no amor e na 
revelação do Pai da glória. Almeja profundamente que vivam uma vida digna do Senhor Jesus Cristo 
(4.1-3; 5.1,2). Paulo, portanto, procura fortalecer a fé e os alicerces espirituais ao revelar a plenitude do 
propósito eterno de Deus na redenção em Jesus Cristo à igreja e a cada crente. 

  
ESBOÇO GERAL DE EFÉSIOS E OS PRINCIPAIS ENSINOS 

 

 Efésios 1: ______________________________ 

- Em Efésios 1 Paulo fala sobre a escolha de Deus operada em Cristo, antes da fundação do mundo.  

- Foi o sangue de Jesus, derramado na cruz que promoveu tão grande Salvação.  

- A igreja de Éfeso correspondeu de forma surpreendente a fé anunciada. Por isso Paulo expressa sua 

alegria, e ora para que o Senhor Deus os aperfeiçoe cada vez mais no conhecimento de seu Filho Jesus. 

 
Efésios 1.1 – 6: Saudação e a escolha de Deus 
Efésios 1.7 – 14: A __________ em Jesus Cristo 
Efésios 1.15 – 19: Alegria e oração de Paulo 
Efésios 1.20 – 23: O poder de Jesus Cristo 
 

 Efésios 2: ____________________________ 
- Em Efésios 2, Paulo mostra como estávamos mortos em nossos erros e pecados. Anteriormente, além 
de vivermos na prática do pecado nós tínhamos prazer neles. Agora, em Cristo é tudo novo.  
- Fomos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus. Portanto, nada que façamos será capaz de 
promover alguma compensação diante dele.  
- De qualquer forma, o Senhor nos justificou, para que como seu povo sejamos cheios de boas obras. 
- A morte de Jesus na cruz promoveu a redenção e a reconciliação da humanidade com Deus.  
- O seu sangue abriu o acesso a Deus Pai, destruiu as barreiras raciais, étnicas, culturais e psicológicas.  
- De agora em diante, não somos apenas servos de Deus, mas filhos. Somos família de Deus.  
Anteriormente, não éramos nem povo. Mas o sangue de Jesus Cristo promoveu reconciliação completa. 
 
Efésios 2.1 – 7: Anteriormente mortos, fomos vivificados por Jesus Cristo 
Efésios 2.8 – 13: ___________________, boas obras e aproximação pelo sangue 
Efésios 2.14 – 18: O sangue de Jesus e o ______________ 
Efésios 2.19 – 22: Membros da Família de Deus 

 Efésios 3: _________________________ 
- Em Efésios 3, Paulo fala sobre a revelação do antigo mistério de Deus, mostrando que o evangelho 
de Jesus Cristo, revelou o plano redentor de Deus para a humanidade de forma perfeita e eficaz. 
- Ele descreve em que situação a graça de Deus o encontrou. Ele, “o menor dos menores de todos os 
santos”, passou a anunciar o evangelho. A intenção desta graça é revelar a formidável sabedoria de Deus. 
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- Por fim, Paulo ora para que os Efésios cresçam no conhecimento de Jesus e compreendam a amplitude 
do amor de Deus. 
 

Efésios 3.1 – 6: ____________________________________ 
Efésios 3. 7 – 12: Paulo ministro do Evangelho e a intenção da graça 
Efésios 3. 13 – 21: A oração de Paulo e a compreensão do amor de Deus 
 

 Efésios 4: _______________________________ 
- Em Efésios 4, Paulo fala sobre como os cristãos devem proceder agora, em Cristo. Eles devem ser 
promotores da paz, da união e não o contrário. Devemos ser influenciados pelo Espírito Santo, precisamos 
ser dirigidos por seu amor. 
- O Senhor Jesus distribuiu dons e talentos na igreja de forma que cada cristão seja útil para o crescimento 
do corpo da Igreja e do Reino de Deus. 
- Não podemos viver na prática do pecado. Precisamos nos despir do velho homem e de todos os seus 
vícios. - O pecado entristece ao Espírito de Deus, se quisermos ter um bom relacionamento com Ele, 
precisamos respeitá-lo. 
 
Efésios 4.1 – 7: A unidade do Espírito e o vínculo da paz 
Efésios 4.8 – 16: __________________________________________ 
Efésios 4.17 – 21: Não podemos viver ________________________ 
Efésios 4.22 – 32: O ________ homem e o _______ homem 
 

 Efésios 5: ____________________________________ 
- Em Efésios 5, Paulo fala sobre a importância da santificação entre o povo de Deus. Não podemos viver 
segundo as práticas pecaminosas da carne. Devemos fazer morrer o Velho homem, por meio da Palavra. 
- É muito importante que aprendamos a compreender a vontade do Senhor Deus em nossas vidas.  
- Existe uma necessidade muito grande de sermos cheios do Espírito Santo. Para isso, mais uma vez 
Paulo exorta os efésios a não viverem na prática do pecado. 

 
Efésios 5.1 – 7: A santificação entre o ________________ 
Efésios 5. 8 – 17: Procurando ______________ a vontade do Senhor 
Efésios 5.18 – 30: Sendo cheios do Espírito Santo e recomendações 
Efésios 5.31 – 33: O casamento 
 
Efésios 6: ___________________________________________ 
- Em Efésios 6, Paulo encerra sua carta aos Efésios. Ele procura dar conselhos sobre as diversas formas 
de relacionamento. E como devemos buscar sempre a paz e a união da comunidade. 
- Além disso, ele abre os olhos dos cristãos para algo muito importante: a batalha espiritual. Nossa luta 
não é contra as pessoas, mas sim contra o diabo e seus demônios. A nossa batalha é espiritual, portanto 
para vencer, devemos nos revestir de toda a armadura do Espírito Santo. 
 
Efésios 6.1 – 9: Conselhos sobre os relacionamentos 
Efésios 6.10 – 20: ____________ espiritual e a ______________ do Espírito 
Efésios 6.21 – 24: Recomendações finais e a bênção 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO 
- Orientações gerais para todas as matérias 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o limite de uma 
falta por este motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana seguinte 
para marcar dia e hora da segunda chamada. Média para aprovação no SENIB: 6,0 
 
Orientações específicas para esta matéria 

 Valor do teste desta matéria: 6,0             

 Apostilas preenchidas: 1,0 

 Presença: 1,0 

 Tarefas: 2,0 
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