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Efésios 
 

Éfeso era a capital da Ásia 
proconsular, a cerca de um quilômetro 
da costa marítima e era o grande 
centro religioso, comercial e político da 
Ásia. Foi digno de nota por causa de 
duas estruturas notáveis lá. Primeiro, o 
grande teatro, com capacidade para 
50.000 pessoas, e, segundo, o templo de 
Diana, que era uma das sete 
maravilhas do mundo antigo. Tinha 342 
pés de comprimento e 164 pés de 
largura, feitos de mármore brilhante, 
sustentados por uma floresta de colunas 
de 56 pés de altura e tinham 220 anos 
de construção. Isso o tornou o centro 
da influência do culto a Diana, sobre o 
qual lemos em Atos 19: 23-41. A 
estátua de Diana demonstrava a 
fertilidade da natureza. 
 
Junto a Roma, Éfeso era a cidade mais 
importante visitada por Paulo. Foi 
chamada a terceira capital do 
cristianismo, sendo o centro de 
trabalho na Ásia através do qual foram 
fundadas todas as igrejas da Ásia, 
especialmente as sete igrejas da Ásia 
para as quais Jesus enviou as 
mensagens de Apocalipse. Jerusalém, o 
local de nascimento do poder, é a 
primeira e Antioquia, o centro do 
trabalho missionário, é a segunda 
capital. 
 
O trabalho de Paulo em Éfeso. (1) 
Revisitado lá no retorno da segunda 
jornada missionária (Atos 18: 18-21). e 
saiu com eles Áquila e Priscila. (2) Na 
terceira jornada missionária, ele 
passou cerca de três anos lá (Atos 
20:31). (3) Durante essa segunda visita, 

ele teve tanta influência que controlou 
o culto de Diana a ponto de despertar a 
oposição de seus adoradores e tornar 
necessário que ele partisse para a 
Macedônia (Atos 20: 1). (4) No retorno 
da terceira jornada missionária, ele 
parou em Mileto, a cinquenta 
quilômetros de distância, e enviou os 
anciãos de Éfeso, aos quais entregou 
um discurso de despedida (Atos 20: 16-
38). 
 
O conteúdo é muito parecido com o de 
Colossenses, mas também diferem 
muito deles. (1) Em cada livro, metade 
é doutrinária e metade prática. (2) 
Colossenses discute Cristo-capa ou 
Cristo a cabeça da igreja, enquanto 
Efésios discute capa-de-igreja ou igreja 
como o corpo de Cristo. (3) Em 
Colossenses, Cristo é "tudo e em 
todos"; em Efésios, o Cristo ascendido 
é visto em sua igreja. (4) Em 
Colossenses, temos Paulo na arena 
aquecida da controvérsia; em Efésios, 
ele medita discretamente sobre um 
grande tema. 
 
É dito que contém a verdade mais 
profunda revelada aos homens, e a 
igreja de Éfeso estava, talvez, melhor 
preparada do que qualquer outra para 
ser a guardiã de tal verdade, já que a 
longa estadia de Paulo ali os preparou 
muito bem para ouvi-la e entendê-la. . 
Pode ter sido escrito como uma carta 
circular a ser enviada por sua vez a 
várias igrejas das quais a igreja de 
Éfeso era uma. 
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Escrito por Paulo, provavelmente de 
Roma, 62 ou 63 d. C. 
 
Tema: A igreja, o corpo místico de 
Cristo. 
 
Para estudo e discussão. (1) O cristão 
está diante de Deus, cap. 1-2. Palavras 
como selado, escolhido, acelerado. (2) 
As bênçãos da igreja, faça uma lista, 1: 
3-14. (3) Os elementos e características 
da nova vida, 4: 25-32. (4) As 
diferentes coisas feitas em uma vida 
cristã inteligente, 5: 3-17. (5) A 
natureza exaltada e o ofício de Cristo, 
1: 2-33; 2: 13-22. (6) O propósito 
eterno de Deus, 2: 3-5; 2: 4-7; 3: 9-12. 
(7) Princípios da sociologia cristã 
vistos nas relações domésticas, como 
marido e mulher, filho e pais, servo e 
mestre. (8) A relação do cristão com 
Cristo como vista nessas relações. 

~ 
1 
1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela 
vontade de Deus, para os santos que 
estão em Éfeso e para os fiéis em Cristo 
Jesus: 
2. Graça seja convosco, e paz, de Deus 
nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 
3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso 
Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou 
com todas as bênçãos espirituais nos 
lugares celestiais em Cristo: 
4. Bem como ele nos escolheu antes da 
fundação do mundo, para que sejamos 
santos e sem culpa diante dele em amor: 
5. Tendo nos predestinado à adoção de 
filhos de Jesus Cristo para si mesmo, de 
acordo com o bom prazer de sua 
vontade, 

6. Para o louvor da glória de sua graça, 
na qual ele nos fez aceitos no Amado. 
7. Em quem temos a redenção através 
do seu sangue, o perdão dos pecados, de 
acordo com as riquezas da sua graça; 
8. Em que ele abundou em nossa 
direção com toda sabedoria e prudência; 
9. Tendo-nos tornado conhecido o 
mistério de sua vontade, de acordo com 
sua boa vontade que ele propôs em si 
mesmo: 
10. Para que, na dispensação da 
plenitude dos tempos, ele possa reunir 
em um todas as coisas em Cristo, ambas 
no céu e na terra; mesmo nele: 
11. Em quem também obtivemos uma 
herança, sendo predestinados de acordo 
com o propósito daquele que faz todas 
as coisas segundo o conselho de sua 
própria vontade: 
12. Que devemos ser para louvor da sua 
glória, que primeiro confiou em Cristo. 
13. Em quem também confiaste, depois 
que ouvistes a palavra da verdade, o 
evangelho da vossa salvação; em quem 
também depois que crestes, fostes 
selados com o santo Espírito da 
promessa 
14. O qual é a penhor da nossa herança 
até a redenção da possessão adquirida, 
para o louvor da sua glória. 
15. Portanto eu também, depois de 
ouvir sua fé no Senhor Jesus, e amar a 
todos os santos, 
16. Não deixo de agradecer por você, 
fazendo menção a você em minhas 
orações; 
17. Para que o Deus de nosso Senhor 
Jesus Cristo, o Pai da glória, possa dar a 
você o espírito de sabedoria e revelação 
no conhecimento dele: 
18. Os olhos do seu entendimento estão 
sendo iluminados; para que saibais qual 
é a esperança do seu chamado e quais 
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são as riquezas da glória da sua herança 
nos santos, 
19. E qual é a grandeza excessiva de 
seu poder para conosco, que creem, 
segundo a operação de seu poderoso 
poder, 
20. Que ele operou em Cristo, quando o 
ressuscitou dentre os mortos, e o pôs à 
sua mão direita nos lugares celestiais, 
21. Muito acima de todo governo, 
autoridade, poder e domínio, e todo 
nome que é nomeado, não apenas neste 
mundo, mas também naquilo que está 
por vir: 
22. E pôs todas as coisas debaixo de 
seus pés, e lhe deu a cabeça sobre todas 
as coisas à igreja, 
23. Qual é o seu corpo, a plenitude 
daquele que preenche tudo em todos. 

2 
1. E tu o viveste, que estava morto em 
ofensas e pecados; 
2. No passado, andastes conforme o 
curso deste mundo, segundo o príncipe 
do poderio do ar, o espírito que agora 
opera nos filhos da desobediência: 
3. Entre os quais todos nós já 
conversamos em tempos passados nos 
pecados da nossa carne, cumprindo os 
desejos da carne e da mente; e eram por 
natureza filhos da ira, assim como 
outros. 
4. Mas Deus, que é rico em 
misericórdia, por seu grande amor com 
o qual nos amou, 
5. Mesmo quando estávamos mortos em 
pecados, nos vivificamos juntos com 
Cristo (pela graça sois salvos;) 
6. E nos levantou juntos, e nos fez 
sentar juntos em lugares celestiais em 
Cristo Jesus: 
7. Que nos séculos vindouros ele possa 
mostrar as riquezas excessivas de sua 

graça em sua bondade para conosco por 
meio de Cristo Jesus. 
8. Porque pela graça sois salvos pela fé; 
e isso não vem de vós; é dom de Deus; 
9. Não é de obras, para que ninguém se 
glorie. 
10. Porque somos a sua obra, criada em 
Cristo Jesus para boas obras, que Deus 
antes ordenou que andássemos nelas. 
11. Portanto, lembrem-se de que eram 
no passado gentios em carne, que são 
chamados de incircuncisos pelos que 
são chamados de circuncisos na carne 
feita por mãos; 
12. Que naquele tempo estavas sem 
Cristo, sendo estrangeiros da 
comunidade de Israel e estrangeiros dos 
convênios da promessa, sem esperança 
e sem Deus no mundo: 
13. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que 
estavam longe, tornaram-se próximos 
pelo sangue de Cristo. 
14. Pois ele é a nossa paz, que unificou 
os dois, e derrubou o muro do meio da 
divisão entre nós; 
15. Tendo abolido em sua carne a 
inimizade, a lei dos mandamentos 
contida nas ordenanças; para fazer de si 
dois homens em um, fazendo assim a 
paz; 
16. E para que ele pudesse reconciliar 
ambos a Deus em um corpo pela cruz, 
matando assim a inimizade: 
17. E veio e pregou paz a vós, que 
estavam longe, e aos que estavam perto. 
18. Porque através dele nós dois temos 
acesso ao Pai por um Espírito. 
19. Agora, pois, não sois mais 
estrangeiros e forasteiros, mas 
concidadãos dos santos e da casa de 
Deus; 
20. E são edificados sobre o 
fundamento dos apóstolos e profetas, 
sendo o próprio Jesus Cristo a principal 
pedra da esquina; 
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21. Em quem todo o edifício 
adequadamente formado cresce para um 
templo sagrado no Senhor: 
22. Em quem também vós sois 
edificados para habitação de Deus 
através do Espírito. 

3 
1. Por essa causa eu, Paulo, prisioneiro 
de Jesus Cristo por vocês gentios, 
2. Se ouvistes falar da dispensação da 
graça de Deus que me é dada a vós: 
3. Como isso, por revelação, ele me 
tornou conhecido o mistério; (como 
escrevi em poucas palavras, 
4. Por meio de que, quando você ler, 
poderá entender meu conhecimento no 
mistério de Cristo) 
5. Que em outras épocas não foi 
divulgado aos filhos dos homens, como 
agora é revelado a seus santos apóstolos 
e profetas pelo Espírito; 
6. Para que os gentios sejam co-
herdeiros e do mesmo corpo e 
participantes de sua promessa em Cristo 
pelo evangelho: 
7. Do que fui feito ministro, de acordo 
com o dom da graça de Deus que me foi 
dada pela operação eficaz de seu poder. 
8. A mim, que sou o menor dos 
menores de todos os santos, é dada essa 
graça, para que eu pregue entre os 
gentios as riquezas insondáveis de 
Cristo; 
9. E fazer com que todos os homens 
vejam qual é a comunhão do mistério, 
que desde o princípio do mundo se 
escondeu em Deus, que criou todas as 
coisas por Jesus Cristo: 
10. Com a intenção de que agora os 
principados e potestades nos lugares 
celestiais possam conhecer a igreja a 
múltipla sabedoria de Deus, 

11. De acordo com o propósito eterno 
que ele propôs em Cristo Jesus, nosso 
Senhor: 
12. Em quem temos ousadia e acesso 
com confiança pela fé nele. 
13. Portanto, desejo que não desanimeis 
nas minhas tribulações por você, que é 
a sua glória. 
14. Por esta causa, dobro os joelhos ao 
Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, 
15. De quem é chamada toda a família 
no céu e na terra, 
16. Que ele te concederá, de acordo 
com as riquezas de sua glória, que seja 
fortalecido com poder pelo seu Espírito 
no homem interior; 
17. Que Cristo habite em seus corações 
pela fé; estando vós enraizados e 
firmados no amor, 
18. Para ser capaz de compreender, com 
todos os santos, qual é a largura, o 
comprimento, a profundidade e a altura; 
19. E conhecer o amor de Cristo, que 
excede o conhecimento, para que sejais 
cheios de toda a plenitude de Deus. 
20. Ora, àquele que é capaz de fazer 
abundantemente acima de tudo o que 
pedimos ou pensamos, de acordo com o 
poder que opera em nós, 
21. A ele seja glória na igreja por Cristo 
Jesus, em todas as épocas, mundo sem 
fim. Amém. 

4 
1. Portanto, eu, prisioneiro do Senhor, 
suplico que andem dignos da vocação 
com a qual são chamados, 
2. Com toda humildade e mansidão, 
com longanimidade, perdoando-se 
mutuamente no amor; 
3. Esforçar-se para manter a unidade do 
Espírito no vínculo da paz. 
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4. Existe um corpo e um Espírito, assim 
como sois chamados em uma esperança 
do vosso chamado; 
5. Um Senhor, uma fé, um batismo, 
6. Um Deus e Pai de todos, que está 
acima de tudo, e através de todos, e em 
todos vocês. 
7. Mas a cada um de nós é dada graça 
de acordo com a medida do dom de 
Cristo. 
8. Portanto, ele disse: Quando subiu ao 
alto, levou cativo o cativeiro e deu 
presentes aos homens. 
9. (Agora que ele ascendeu, o que é 
isso, senão que ele também desceu 
primeiro às partes inferiores da terra? 
10. Aquele que desceu é o mesmo que 
subiu muito acima de todos os céus, 
para que ele possa preencher todas as 
coisas.) 
11. E ele deu alguns apóstolos; e alguns 
profetas; e alguns evangelistas; e alguns 
pastores e professores; 
12. Para o aperfeiçoamento dos santos, 
para a obra do ministério, para a 
edificação do corpo de Cristo: 
13. Até que todos cheguemos na 
unidade da fé e do conhecimento do 
Filho de Deus a um homem perfeito, à 
medida da estatura da plenitude de 
Cristo: 
14. De agora em diante, não seremos 
mais crianças, lançadas de um lado para 
o outro, e levadas com todo vento de 
doutrina, pelo desdém dos homens e 
pela astúcia esperta, pela qual eles 
esperam para enganar; 
15. Mas, falando a verdade em amor, 
pode crescer nele em todas as coisas, 
que é a cabeça, sim, Cristo: 
16. De quem todo o corpo se uniu e 
compactou com o que toda articulação 
fornece, de acordo com o trabalho 
eficaz na medida de cada parte, 

promove o aumento do corpo para a 
edificação de si mesmo no amor. 
17. Digo, pois, e testifico no Senhor que 
a partir de agora não andareis como 
outros gentios, na vaidade de sua 
mente, 
18. Tendo o entendimento obscurecido, 
sendo alienado da vida de Deus pela 
ignorância que há neles, por causa da 
cegueira do coração: 
19. Que os sentimentos passados se 
entregaram à lascívia, para cometer 
toda a impureza com ganância. 
20. Mas vós não aprendestes desta 
forma a Cristo; 
21. Se é que o ouvistes e fomos 
ensinados por ele, como a verdade está 
em Jesus: 
22. Que adiaste a conversa anterior com 
o velho homem, que é corrupto segundo 
as concupiscências enganadoras; 
23. E seja renovado no espírito da sua 
mente; 
24. E que vestis o novo homem, que 
depois de Deus é criado em justiça e 
verdadeira santidade. 
25. Portanto, deixando de lado a 
mentira, fale a verdade cada um com o 
próximo: pois somos membros um do 
outro. 
26. Estando em raiva, não peque; não se 
ponha o sol sobre a sua ira; 
27. Nem dê lugar ao diabo. 
28. Quem roubou não furte mais; antes, 
trabalhe, operando com as mãos o que é 
bom, para que se possa dar ao que 
precisa. 
29. Não saia da sua boca palavra 
corrupta, senão a que é boa para o uso 
da edificação, para que ela ministre 
graça aos ouvintes. 
30. E não fazei sofrer o Espírito Santo 
de Deus, pelo qual sois selados até o dia 
da redenção. 
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31. Toda amargura, e raiva, e ira, e 
blasfêmia, e maldade sejam afastadas 
de ti, bem como toda a maldade. 
32. E sede bondosos uns com os outros, 
de coração terno, perdoando uns aos 
outros, assim como Deus por causa de 
Cristo os perdoou. 

5 
1. Sede, pois, seguidores de Deus, como 
filhos queridos; 
2. Ande no amor, como Cristo também 
nos amou, e se entregou por nós como 
oferta e sacrifício a Deus por um sabor 
doce. 
3. Mas a fornicação e toda a impureza, 
ou cobiça, não devem ser nem 
nomeadas entre vós, como convém aos 
santos; 
4. Nem imundície, nem tolices, nem 
conversas tolas, que não sejam 
convenientes; antes, agradeça. 
5. Por isso sabeis que nenhuma pessoa 
imunda, nem imunda, nem homem 
avarento, que é idólatra, tem alguma 
herança no reino de Cristo e de Deus. 
6. Ninguém vos engane com palavras 
vãs, porque por causa destas coisas vem 
a ira de Deus sobre os filhos da 
desobediência. 
7. Portanto, não sejais participantes com 
eles. 
8. Pois antes eras trevas, mas agora sois 
luz no Senhor; andai como filhos da 
luz. 
9. (Pois o fruto do Espírito está em toda 
a bondade, retidão e verdade;) 
10. Provando o que é aceitável ao 
Senhor. 
11. E não tenha comunhão com as obras 
infrutíferas das trevas; antes, reprove-
as. 
12. Pois é uma pena mesmo falar 
daquilo que deles é feito em segredo. 

13. Mas todas as coisas reprovadas são 
manifestadas pela luz; pois tudo o que 
manifesta é luz. 
14. Portanto ele diz: Desperta, tu que 
dormes, e ressuscita dentre os mortos, e 
Cristo te dará luz. 
15. Vê, pois, que andais com cuidado, 
não como tolos, mas como sábios, 
16. Aproveitando o tempo, porque os 
dias são maus. 
17. Portanto, não sejam insensatos, mas 
entendam qual é a vontade do Senhor. 
18. E não se beba com vinho, em que há 
excesso; mas seja cheio do Espírito; 
19. Falando em salmos, hinos e canções 
espirituais, cantando e fazendo melodia 
em seu coração ao Senhor; 
20. Agradecer sempre por todas as 
coisas a Deus e ao Pai em nome de 
nosso Senhor Jesus Cristo; 
21. Submetendo-se um ao outro no 
temor de Deus. 
22. Esposas, submetam-se a seus 
próprios maridos, como ao Senhor. 
23. Porque o marido é o cabeça da 
esposa, assim como Cristo é o cabeça 
da igreja; e ele é o salvador do corpo. 
24. Portanto, como a igreja está sujeita 
a Cristo, que as esposas sejam a seus 
maridos em tudo. 
25. Maridos, amem suas esposas, assim 
como Cristo também amou a igreja, e se 
entregou por ela; 
26. Para que ele possa santificá-lo e 
purificá-lo com a lavagem da água pela 
palavra: 
27. Para que ele apresente a si mesma 
como uma igreja gloriosa, sem mancha, 
rugas ou coisa parecida; mas que deve 
ser santa e sem mancha. 
28. Portanto, os homens devem amar 
suas esposas como seus próprios 
corpos. Aquele que ama sua esposa ama 
a si mesmo. 
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29. Porque ninguém jamais odiou sua 
própria carne; mas a nutre e cuida, 
como o Senhor a igreja. 
30. Porque somos membros do seu 
corpo, da sua carne e dos seus ossos. 
31. Por esta causa, um homem deixará 
seu pai e sua mãe, e se unirá a sua 
esposa, e os dois serão uma só carne. 
32. Este é um grande mistério: mas falo 
sobre Cristo e a igreja. 
33. Todavia, cada um de vocês em 
particular ame a sua esposa como a si 
mesmo; e a esposa reverencie seu 
marido. 

6 
1. Filhos, obedeçam a seus pais no 
Senhor, pois isso é correto. 
2. Honre seu pai e sua mãe; o qual é o 
primeiro mandamento com promessa; 
3. Para que esteja bem contigo, e possas 
viver muito tempo na terra. 
4. E, pais, não provoquem a ira de seus 
filhos; antes, criem-nos na disciplina e 
na advertência do Senhor. 
5. Servos, sejam obedientes aos que são 
seus senhores segundo a carne, com 
temor e tremor, na singularidade de seu 
coração, como a Cristo; 
6. Não servindo quando se é visto, para 
agradar os homens; mas como servos de 
Cristo, fazendo a vontade de Deus de 
coração; 
7. Com boa vontade prestando serviço, 
como ao Senhor, e não aos homens: 
8. Sabendo que qualquer coisa boa que 
alguém faça, o mesmo receberá do 
Senhor, seja ele escravo ou livre. 
9. E, senhores, façam o mesmo com 
eles, deixando de ameaçar: sabendo que 
seu Mestre também está no céu; não há 
distinção de pessoas por ele. 

10. Finalmente, meus irmãos, sejam 
fortes no Senhor e na força de seu 
poder. 
11. Vistam-se com toda a armadura de 
Deus, para que você possa resistir 
contra as artimanhas do diabo. 
12. Porque lutamos não contra carne e 
sangue, mas contra principados, contra 
poderes, contra os governantes das 
trevas deste mundo, contra a iniquidade 
espiritual em lugares altos. 
13. Portanto tomai toda a armadura de 
Deus, para que possais resistir no dia 
mau, e tendo feito tudo isso, 
permanecer firme. 
14. Permaneça, portanto, tendo seus 
cintos cingidos com a verdade e tendo a 
couraça da justiça; 
15. E com seus pés calçados com a 
preparação do evangelho da paz; 
16. Acima de tudo, tomando o escudo 
da fé, com o qual podereis apagar todos 
os dardos inflamados dos ímpios. 
17. E toma o capacete da salvação e a 
espada do Espírito, que é a palavra de 
Deus. 
18. Orando sempre com toda oração e 
súplica no Espírito, e vigiando com toda 
perseverança e súplica por todos os 
santos; 
19. E para mim, essa expressão pode ser 
me dada, para que eu possa abrir minha 
boca ousadamente, para tornar 
conhecido o mistério do evangelho, 
20. Pelo qual sou embaixador em 
títulos, para que nele possa falar 
ousadamente, como devo falar. 
21. Mas, para que também vocês 
conheçam meus assuntos, e como eu 
faço, Tíquico, um irmão amado e fiel 
ministro do Senhor, vos fará conhecer 
todas as coisas: 
22. Que vos enviei para o mesmo 
propósito, para que conheçamos os 
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nossos assuntos, e que ele conforte os 
vossos corações. 
23. Paz seja com os irmãos, e amor com 
fé, de Deus Pai e do Senhor Jesus 
Cristo. 

24. A graça seja com todos os que 
amam sinceramente o nosso Senhor 
Jesus Cristo. Amém. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


