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AULA - EBD - 05/07/2020
A igreja eleita
Tema: O poder e a presença
Texto base: Efésios 3:16-17

Contexto
1. Percebemos que há muita coisa que o Apóstolo Paulo quer ensinar aos gentios de Éfeso sobre
Jesus;
2. Primeiro as prisões mostrando o seu amor, depois o mistério que esteve oculto [o qual é Jesus],
depois sobre seu ministério e por fim uma mensagem de confiança ainda que eles soubessem do
estado atual do Ap. Paulo (preso);
3. Na segunda seção do capítulo 3 (Efésio 3:14-21) o Ap. Paulo começa a falar sobre o seu desejo e
pedido ao orar à Deus;
4. E em sua oração o Ap. Paulo pede duas coisas, o poder e a presença (Efésios 3:16-17);

Tópicos
1. Embora a Bíblia não especifique claramente uma posição específica para a oração, o próprio Ap.
Paulo nos diz que ele estava de joelhos em sua oração como sinal de reverência à Deus;
2. Na primeira oração de Paulo ele pede sabedoria e conhecimento (Efésios 1:16-17);
3. Na segunda, que é esta que estamos estudando, ele foca no amor (Efésios 3:17);
4. A oração completa do versículo 16 ao 19 consiste em 4 coisas para a igreja:
a. Que ela seja fortalecida com poder;
b. Que ela seja habitada por Cristo;
c. Que ela compreenda o amor divino;
d. E que tenha pleno desenvolvimento espiritual;
5. Quando nos colocamos de joelhos diante de Deus estamos pedindo a sua atenção como filhos
uma vez que a Bíblia o revela como Pai (Efésios 3:14);
6. O Ap. Paulo inclusive mostra que toda a família aqui na terra ou nos céus são do mesmo Pai,
tomam o mesmo nome [geralmente o nosso sobrenome diz qual é a nossa família] (Efésios 3:15);
7. A nossa paternidade começa em Deus e não no homem, pois antes do homem ser criado nós já
éramos filhos no jardim (Lucas 3:38):
a. Esse assunto é tão complexo que Jesus vem como o Filho de Deus e é chamado de
último Adão (1 Coríntios 15:45);
b. Tenho para mim que Adão prefigurava a Cristo, mas Adão errou como todos os outros que
também prefiguravam a Cristo;
8. Na oração o Ap. Paulo não pede em baixa quantidade, mas em alta quantidade, pois ele usa a
expressão segundo a riqueza da sua glória (Efésios 3:16):
a. A palavra grega para riqueza é ploutos e significa: abundância, plenitude;
b. A palavra grega para glória é doxa e significa: esplendor, brilho, majestade, perfeição
absoluta de Deus, a excelência de Cristo;
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c. Então podemos dizer que o Ap. Paulo orava dizendo: dê a eles Senhor segundo a
abundância da sua majestade e perfeição;
d. O desejo era uma igreja incendiada pelo poder e pela presença de Deus;
9. O foco não é apenas o Pai, nem somente o Filho, mas também sobre o Espírito Santo (Efésios
3:16):
a. O poder de Deus nos fortalece:
i.
A palavra grega para poder é dunamis e significa: poder, força, habilidade;
ii.
É a mesma usada em Atos 1:8;
b. Mediante o seu Espírito:
i.
Não pode ser via estratégia ou mecanismo humano, mas pelo Espírito;
c. No homem interior:
i.
O homem exterior é resultado do homem interior (Mateus 12:34);
10. A igreja de Éfeso passava por problemas e precisava da força interna vinda do Espírito para
lutar contra o pecado e permanecer firme até o arrebatamento - que diremos nós!
11. Os efésios tinham o Espírito Santo (Efésios 1:13), mas a abundância significava que o Ap. Paulo
desejava que eles estivessem todos os dias cheios do Espírito Santo e não apenas um
momento;
12. É segundo o mesmo sentido que o Ap. Paulo escreve o texto de Efésios 3:17;
13. Perceba que antes de Paulo falar de Cristo ele fala do Espírito [e, assim, habite Cristo no vosso
coração] (Efésios 3:17);
14. Se havia uma oscilação do povo com relação ao Espírito Santo, era impossível ter a
permanência de Cristo neles;
15. Para que Cristo habite em nosso coração, precisamos estar constantemente com o Espírito
Santo em nós, nos livrando do pecado;
16. Existe uma briga que não vemos, mas sentimos, é bíblica e é real (Gálatas 5:16-17);
17. É também pelo Espírito que vem a fé para Cristo habitar em nosso coração (Efésios 3:17);
18. A fé é proveniente do Espírito Santo em nós para a s
 alvação (Efésios 2:8, 1 Coríntios 12:9);
19. Em Efésios 3:17 está claro que o desejo de Paulo é uma habitação constante de Cristo no
coração da igreja, pois as vezes Ele estava e às vezes não estava mais:
a. Semelhante aos dias atuais;
b. É no coração - no interior e não no exterior;
20. Devido a essa inconstância Jesus vai pedir a João para escrever uma carta para a igreja de
Éfeso (Apocalipse 2:1-7):
a. Alguns escritos antigos de Inácio (110 EC) citam os nicolaítas como amantes do prazer;
b. Vários estudos nas Bíblias mostram os nicolaítas como uma mistura de Balaão com
Jezabel, pois suas práticas são parecidas e entre elas destacamos estas:
i.
Gostam de comer a carne sacrificada aos ídolos;
ii.
Amam a fornicação;
iii.
São dados a discursos caluniosos;
c. Tertuliano por volta de 200 EC cita que eles comiam carnes sacrificadas e também
menciona as suas fornicações;
d. Os nicolaítas também eram acusados de antinomianismo (eram contra a lei);
e. Referência: Dicionário Wycliffe página 1359;
21. O Ap. Paulo orou para que o povo abundasse no poder do Espírito Santo para que houvesse a
presença de Cristo no meio da igreja;

