
 

Unidos para uma nova Vida (Efésios 1.1-2) 

Unidos - Série de Estudos em Efésios 

Quem você era?  Por vezes enxergamos nossa identidade a partir de nosso estado atual. Porém nem sempre 

fomos quem somos e o pontos decisivos de nossa vida são partes essenciais de nossa história, especialmente 

olhando para quem nos tornamos no presente. Pense por exemplo no nascimento de um filho, o quanto isso 

mudou sua identidade especialmente na responsabilidade diante da vida; pense em sua profissão, o processo 

de por vezes anos até ter a qualificação ou habilidade para hoje desempenhar esse papel na sociedade? A 

questão é, todos nós passamos por mudanças na vida, que nos trazem para um estado diferente do anterior 

mudando quem somos hoje. É sobre esse processo que falaremos hoje. 

Para isso iniciaremos uma jornada de estudos na carta de Paulo aos Efésios1. Uma carta singular, pois, 

em seus seis capítulos Paulo traça um retrato da Igreja de Cristo, em seus aspectos individuais, mas 

especialmente coletivos: sua origem, identidade, seus valores, seus problemas internos e os desafios que ela 

enfrenta na obediência à missão. Portanto é, como o restante da escritura, um material extremamente atual 

e relevante para nossa vivência. 

E para começar essa jornada, nada mais apropriado do que partir do começo da carta, naquilo que 

ficou convencionado chamar de “saudação epistolar”. Nela os autores das epístolas declaravam o remetente, 

o destinatário e uma breve saudação, um padrão presente em quase todas as cartas do Novo Testamento e 

muito comum nas cartas que circulavam pelo império Romano naquela época.  

- Leia Efésios 1.1-2. 

Porém, diferente de uma carta comum da época, Paulo faz essa saudação de forma riquíssima, pois 

nela ele apresenta cada um dos elementos a partir da ótica de Deus, apresentando a si mesmo e seus 

destinatários (v.1) a partir da obra que Deus realizou na vida de cada um deles, algo que Paulo deixa explicito 

da benção dirigida aos irmãos (v.2). 

O que essa saudação tem a nos ensinar? Em primeiro lugar: 

1. O Evangelho nos transforma (v.1) 

O primeiro mencionado é o Apostolo Paulo, mas ele nem sempre carregou esse título. No passado 

este homem que agora pela vontade de Deus era um apóstolo2 era um grande perseguidor da Igreja. 

Leia Atos 9.1-9 – Relato do chamado de Paulo e sua conversão 

Leia Atos 26.4-18 – Relato do próprio Paulo da mudança que Deus fez em sua vida. 

 

                                                 
1 Foi escrita entre 61 e 62 d.C possivelmente de Roma em uma das prisões do Apostolo Paulo. Esta carta foi enviada 

através de Tíquico (6.21-22) provavelmente com a carta aos Colossenses e a Filemom (Cl 4.7-9) na companhia de 

Onésimo. Apesar de receber o nome “Aos Efésios” esta carta possuía caráter circular, a tornando uma carta conhecida da 

cristandade e cujo conteúdo é facilmente aplicável para qualquer igreja em quaisquer contextos sejam eles tão diversos 

como os que as igrejas do primeiro século estavam ambientadas. 
2 Apóstolo significa enviado. Era um título dado aos líderes da igreja primitiva pelo próprio Jesus. Para ser um apóstolo 

era necessário ter sido chamado pelo próprio Cristo, ter sido testemunha de sua ressurreição, hoje não temos mais 

apóstolos como os mencionados na Escritura. O objetivo de vida dos apóstolos era lançar o fundamento da igreja de 

Cristo, a Doutrinar e expandir as fronteiras do Evangelho.  



 

 

Paulo vivia com a convicção de que estava fazendo o que era correto ao perseguir Jesus e seus seguidores, 

ele tinha status, aprovação popular, um histórico invejável, porém fundamentados num erro. Quando Jesus 

o Chama e o mostra seu erro, aquele cavaleiro violento se torna o pregador da graça. Essa mudança foi tão 

radical que anos mais tarde ele mesmo veio a ser perseguido pelos mesmos que apoiava no passado, 

morrendo como um mártir da causa que sonhava em destruir. Nada explica uma mudança tão radical e com 

custos tão altos senão o que o verso 1 diz “por vontade de Deus”. 

• Imagine como deve ter sido para Paulo perder tudo o que levou uma vida para conquistar, e veja o 

que ele pensava sobre isso (Fp 3.7-11) 

Paulo não foi o único cuja vida foi mudada. Ao se dirigir a seus destinatários os chama de Santos, essa é a 

primeira marca da identidade deles, antes de serem de qualquer outra coisa eles eram santos, mas o que 

significa ser santo? Nosso imaginário popular brasileiro logo imagina nos santos venerados na Igreja Católica 

Apostólica Romana ou naquele conceito popular de uma pessoa toda “certinha”. Porém o termo “Santo” se 

refere a uma nomenclatura do povo da aliança no Antigo Testamento, agora os não judeus e judeus 

arrependidos fazem parte desse povo que foi chamado por Deus para um novo proposito, separados para 

sua exclusiva gloria e louvor. É justamente o que aconteceu com Paulo, agora aplicado aos efésios. 

Leia Atos 19.8-12, 18-20 - Como foi a chegada do evangelho em Éfeso 

Os habitantes de Éfeso eram em sua maioria idolatras, 

o maior templo de adoração à deusa Diana estava em Éfeso e 

o comercio de suas imagens, e demais itens religiosos, era o 

que sustentava a cidade, além disso haviam muitos que se 

envolviam com praticas de ocultismo e muitos judeus, que 

assim como Paulo no passado, possuíam diversas dificuldades 

com o novo cristianismo. 

• como os efésios reagiram ao evangelho? será que 

alguém mudaria assim se fosse algo da boca para fora? 

Com a chegada do Evangelho muitas pessoas abandonaram suas antigas práticas de idolatria e de 

negação do Evangelho e foram transformadas pela Palavra de Deus. E é por essa nova identidade que Paulo 

chama aquela igreja, era uma comunidade de pessoas de diversas origens, de passados controversos, mas 

que pela bondade de Deus foram chamadas a um novo propósito. A Vida dos efésios não era mais a mesma 

agora eles eram fieis em Cristo Jesus, isso significa que eles depositavam sua esperança em Jesus, não mais 

no dinheiro que o comércio do templo proporcionava, não mais na proteção de Diana, não mais nos costumes 

judaicos, mas em Jesus, eles fizeram sua nova morada em Cristo ele se tornou tudo que eles tinham, sua 

esperança e aquele que os chamou para um novo propósito.  

Assim como Paulo e os Efésios nós precisamos enxergar nossa identidade em Cristo, nele nosso 

passado não mais nos define, em Jesus há perdão para erros que perpassam gerações, em Jesus temos um 

novo propósito e esperança para viver uma vida diferente dos erros do passado. 

O que nos leva à ultima lição: 

 



 

2. O que precisamos para a nova vida (v.2) 

O desejo de Paulo expresso no versículo 2 consiste na junção de uma saudação gentílica “Graça” com a 

saudação judaica “paz – Shalom”. Ambas eram utilizadas corriqueiramente por pessoas daquela época a 

depender do povo ao qual pertencia. O que Paulo, inspirado por Deus faz é a conjunção das duas saudações 

por uma motivação vinda de Deus. Com a saudação Graça e Paz Paulo estava expressando seu desejo de que 

agora Gentios e Judeus vivessem unidos em uma nova vida, originada pela Graça e que desfruta da Paz de 

Deus. Paulo estava demonstrando nisso o caráter de sua missão, apostolado, que consiste em pregar a boa 

nova do evangelho de Cristo que une pessoas de diversas origens em uma nova vida. 

• Graça é o ato de Deus de agir de forma livre em favor do pecador, perdoando seus pecados, o 

trazendo da morte e separação para a vida e comunhão. 

• Paz é o resultado do favor divino, é desfrutar da vida que só é encontrada nele, é voltar a viver o 

ideal original de Deus, homens e mulheres em comunhão vital com Deus. 

Somente pela graça de Deus podemos ter nossa vida transformada e desfrutar dessa paz que somente é 

encontrada nesse tipo de relacionamento com Deus. Paulo e os Efésios viviam essa nova vida assim, e você? 
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Pare e Reflita 

 

Você percebe que em algum momento sua vida mudou, mesmo que gradualmente, de uma vida 

longe da graça e da paz de Deus para uma nova vida? Se sim como você experimenta essa nova 

vida individualmente e na igreja? Quais os frutos dessa mudança?  

• Busque enxergar sua vida a partir das lentes do evangelho, encontre sua identidade naquilo que 

Deus fez em sua vida e continua fazendo, se firme nisso e caminhe com os santos. 

• Se você não percebe essa mudança, seu passado ainda parece ser a força dominante em sua 

vida, e não tem vivido na comunidade dos santos ore pedindo que Deus o alcance com sua graça 

e te de sua paz, peça ajuda para alguém desse grupo para poder conhecer mais dessa nova vida. 


