


 

• Chamada da Igreja (Cap. 1-3); 

• Conduta da Igreja (Cap. 4-6); 



• Epístola do grego ἐπιστολή , carta, 
mensagem escrita e assinada. 

 

• o termo veio do sistema de correio antigo 
onde as correspondências escritas em 
papiro e em rolos era transportada no 
lombo dos animais. Como as bolsas laterais 
onde se colocavam as correspondências 
eram designadas de στολή (stole), logo 
duas estolas (uma de cada lado) passou a 
designar-se epístola (ἐπι=epi=duas ). 
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Autor: Paulo 

Data: Cerca de 62 d.C. 

Tema: A Igreja – O Corpo de Cristo 

Palavras-Chave: Glória, corpo, 
lugares celestes. 

Versículo Chave: Ef 1.3  



AUTOR 
 

Duas vezes na Epístola se diz 
que foi Paulo quem a escreveu, 
Ef 1.1;3.1. Autoria reforçada 
pelas evidências internas e 
externas. 



DATA 

Uma das quatro “Epístolas da prisão”, 
escritas por Paulo quando preso em 
Roma (60-62 d.C); Ef 6.21; Cl 4.7-9; 
Fm 10-12. Houve outra que não 
existe hoje, Cl 4.16. 



Sua Edificação Suas bençãos  Sua revelação 

Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 

A chamada da Igreja (cap 1 a 3) 

Andar em 
cooperação 

Andar em 
santificação 

Andar em 
submissão 

Andar em 
proteção 

Cap. 4.1-16 Cap. 4.17 a 
5.20 

Cap.  5.21 
a 6.9 

Cap. 6.10 
a 6.24 

Conduta da Igreja (cap 4 a 6) 



Teatro de Éfeso visto do alto do 
terceiro lance de degraus ou 

assentos 

Presume-se que foi neste teatro que 
houve o alvoroço provocado por 

aqueles cujo sustento dependia da 
fabricação de nichos da deusa 
Artêmis (a Diana dos efésios). 







Paulo dedicou a vida a ensinar aos gentios 
que eles podiam ser cristãos sem se tornar 
prosélitos dos judeus. Por outro lado, não 
queria que esses gentios tivessem 
preconceitos contra os judeus, seus 
companheiros cristãos, antes, queria que os 
considerassem como irmãos em Cristo. Não 
queria ver duas igrejas: Uma judaica e 
outra gentílica, mas uma igreja, isto é, 
judeus e gentios, formando uma unidade 
em Cristo.  



CINCO CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS 

1.A revelação da grande verdade 
teológica dos capítulos 1-3 é 
interrompida por duas orações de 
Paulo. A primeira em Ef 1.15-23 e a 
segunda em Ef 3.14-21. 



2. A expressão “em Cristo” aparece 106 
vezes nas epístolas, somente em Éfeso, 
aparece 36 vezes. 

3. A Epístola salienta o propósito e alvo 
eterno de Deus para a Igreja. 



4. Há referências à várias operações do 
Espírito Santo na vida do crente, Ef 
1.13,14,17;2.18;3.5,16,20;4.3,4,30;5.18;
6.17,18. 

5. Efésios é tida, como epístola gêmea 
de Colossenses em virtude de das 
semelhanças de conteúdo, e terem sido 
escritas na mesma época. 



1- Apóstolos 

2- Profetas 

3- Evangelistas 

4- Pastores 

5- Mestres ou Doutores 



Capítulo 1 – Ele é o redentor, 
Ef 1.7 
Capítulo 2 – Ele é o 
pacificador  que reconciliou o 
homem com Deus e também 
entre os homens, Ef 2.11-18 
Capítulo 3 – Ele é o tesouro 
em que são encontradas as 
riquezas inescrutáveis da vida, 
Ef 3.8. 
 
 

Cristo é Revelado 



Capítulo 4 – Ele é o doador de 
dons ministeriais à Igreja, Ef 
4.7-11. 
Capítulo 5 – Ele é o marido 
modelo, Ef 5.25-27,32. 
Capítulo 6 – Ele é o Senhor, 
poderoso na batalha, e ao 
mesmo tempo, a força para a 
vitória do seu povo contra as 
astutas ciladas do maligno, Ef 
6.10.  
 

Cristo é Revelado 
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