
 

Unidos ao Espírito Santo (Efésios 1.13-14) 

Unidos - Série de Estudos em Efésios 

O que te faz sentir seguro? Casas bem construídas, uma reserva de emergência, um carro grande, armas, 

força física, inteligência? Cada uma dessas coisas e outras mais podem nos dar segurança, e devemos ser 

prudentes na maneira como cuidamos de nossa vida e de nossa família, porém nenhuma dessas coisas deve 

ser aquilo que te “faz repousar em segurança”(Sl 4.8). A verdadeira segurança somente pode vir daquele que 

é maior do que tudo que pode nos fazer mal. Somente em Deus podemos ter verdadeira segurança. Neste 

estudo observaremos a partir do texto de Efésios o que o Deus Espírito Santo fez por nós, quais são as 

bênçãos que ele derrama sobre nós e qual a segurança que podemos ter nisso. 

Leia Efésios 1.3-14. 

Unidos ao Espírito Santo (1.13-14)  

Chegamos à conclusão de uma das mais belas e extensas orações1 encontradas na Bíblia. Após 

apresentar o amor do Pai pela igreja, a abençoando e escolhendo para sua família (1.3-6); a obra do Filho 

de nos resgatar para Deus, nos revelar o plano do Pai e nos fazer sua herança (1.7-12); Paulo passa a 

apresentar a obra do Espírito Santo, aquilo que ele efetua no povo de Deus durante nossa peregrinação na 

terra. Para isso Paulo apresenta duas ações do Espírito em favor de nós: 

 - Releia Efésios 1.13-14 

1. O Espírito Santo nos sela (v.13) 

O Texto começa colocando um elemento temporal na obra do Deus Trino, algo que está implícito no 

trecho anterior, na eternidade Deus elegeu em amor cada um dos que um dia ele redimiria pela obra de seu 

filho realizada a 2.000 anos atrás na cruz de Cristo, e agora, falando da obra do Espírito Santo, Paulo coloca 

sua ação no presente. Você percebe como isso é maravilhoso? Que plano grandioso! Temos um Deus que 

ordenou todas as coisas, criou o tempo e fez com que seu plano bendito se cumprisse dentro do tempo de 

forma soberana! Ele fez isso por amor, por graça, e principalmente, para o louvor da sua glória! (Ef. 1.6, 12, 

14; Rm 11.36). 

No tempo Deus se revelou, fez sua Palavra ser registrada de forma confiável e segura, Ele assim fez 

para que não fosse corrompida pela maldade dos homens ou pela ira de satanás. A bíblia é a pura Palavra de 

Deus ela é “soprada” de Deus2, ele é sua origem, os autores humanos que escreveram eles não o fizeram a 

partir de seus devaneios pessoais (2 Pe 2.20-21), não, eles registraram exatamente aquilo que Deus queria 

da forma que Deus queria dentro do estilo de escrita de cada autor e isso só é possível porque o próprio Deus 

estava por detrás de todo o processo “homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo”. E Deus 

revelou essa palavra no tempo de vida de cada um daqueles que ele escolheu salvar, pois a fé vem pelo ouvir, 

e o ouvir da palavra de Cristo. A Bíblia é essencial para que pessoas se arrependam e tenham fé em Jesus, 

sem a palavra não há conversão3. Um dia na vida de cada um dos eleitos Deus o chamou para a nova vida 

                                                 
1 No sentido gramatical. 
2 Esse é o significado literal da expressão usada em 2 Tm 3.16 quando fala que “toda a Escritura é inspirada por Deus.” 
3 Isso se aplica a cada contexto, por exemplo, no período de Abraão não há evidencia de um texto escrito que possamos 

chamar de “Palavra de Deus” porém, naquele momento da história da revelação Deus falou com aqueles que ele queria 

salvar por meio de sonhos, visões, aparições em forma humana – o Anjo do Senhor – tradição oral dos feitos realizados 

no passado (Hb 1.1), coisas que depois viriam a ser registradas de forma inspirada por Moisés e outros profetas para nosso 



 
através de sua Palavra, seja na forma de um folheto, um ensinamento antigo recebido dos pais, um sermão, 

a letra de um hino cantarolado pela avó na cozinha, pela leitura bíblica e até mesmo por meios atípicos, mas 

sempre, por meio de sua Palavra. 

Quando Deus nos chama pela palavra e 

assim cremos nele e recebemos a nova vida, a 

primeira benção do Espirito Santo revelada no 

texto vem sobre nós, seu Selo. O Selo do Espírito 

é sua presença sobre a vida do crente. É a 

marcação de propriedade sobre aqueles que 

foram redimidos por Jesus (Ef 1.7). O Selo no 

contexto de Paulo não era o mesmo que temos 

hoje, o pequeno pedaço de papel que valida o 

envio de alguma correspondência, ele era uma 

marca visível feita na cera quente sobre um 

documento ou uma marcação na pele de um 

animal ou escravo que deixa claro que aquele 

objeto, animal ou ser humano pertencia a alguém. 

Quando alguém crê no Evangelho é então selado com o Espirito Santo. O cristão não precisa buscar 

uma segunda benção como o “batismo com o Espirito Santo”4 ensinado em algumas igrejas, pois ele já é 

habitado poderosamente pelo Espírito de Deus no momento de sua conversão. E essa habitação trás diversas 

implicações para a vida do eleito, mas nos ateremos apenas a uma: o crente deve evidenciar esse selo pela 

santidade de vida. 

A Própria forma de se referir à 3ª pessoa da trindade deixa claro que a santidade não é algo 

negociável, o Espirito é Santo, Deus é Santo, e se somos habitados por ele, devemos ser santos também. Um 

“cristão” que se diz ser verdadeiro, mas que não vive em uma busca constante de santidade não é um cristão. 

Uma pessoa assim está se enganando e enganando os demais, pois onde Deus está presente a santidade é 

manifesta. É claro que não significa que o cristão verdadeiro não peca, não passa por momentos de 

desobediência, mas veja bem, são momentos, não a constante, ele não vive na prática do pecado (1 Jo 2.3-

6; 3.6). 

Além da presença transformadora, que nos faz buscar uma vida de mudança de toda a vida rumo à santidade, 

a presença do Espirito como selo sobre nós nos torna seguros de que de fato pertencemos a Deus, somos 

dele e ele é nosso dono, nosso pai (Rm 8.16). ele nos assegura que no fim não seremos confundidos com o 

joio, pois uma marca indelével está sobre nós. Se somos selados com o Espirito o Maligno e suas forças não 

nos tocam (1 Jo 5.18). 

                                                 
proveito. Hoje temos a revelação completa, temos acesso a tudo aquilo que precisamos para a vida e a piedade (2 Pe 1.3) 

e isso é graça e providência de Deus. 
4 Esse ensino sobre o batismo com o Espírito Santo não é uma heresia, portanto os que creem assim são nossos irmãos, 

porém é uma posição equivocada. Esse batismo não é algo que ocorre depois da conversão e evidenciado pelo falar em 

línguas, mas é a própria conversão, na qual a pessoa é regenerada e passa a ser junto com os demais crentes, templo do 

Espírito Santo. João Batista já pregava que viria um depois dele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo, e no 

contexto da passagem (Mt 3.11-12) Espirito Santo está ligado à salvação “recolherá o seu trigo no celeiro,...” e o fogo 

está ligado à condenação “...mas queimará a palha em fogo inextinguível” deixando claro que ser batizado com o Espírito 

Santo é ser salvo da condenação e ser preservado por Deus. 

Até Hoje marcações são feitas para garantir a posse de 
objetos e até animais 



 
- você é habitado pelo Espirito de Santidade?  

- Você vive com a consciência de que está marcado pelo próprio Deus e para ele como sua herança, e 
que jamais será abandonado ou confundido por ele? 

A segunda ação do espirito no texto, que é decorrente da primeira é que ele nos preserva para o resgate. 

2. O Espírito Santo nos preserva (v.14) 

Após sermos resgatados, perdoados pelo Filho e selados com o Santo Espírito passamos a aguardar 

nosso resgate enquanto servimos nesse mundo. E a forma como Paulo apresenta isso é mostrando que o 

selo do Espírito é o Penhor da nossa herança, mas o que é isso? A palavra traduzida como Penhor (ἀρραβών) 

tem a ideia de uma primeira parcela de um pagamento, que garante, mediante aquele sinal dado, que o 

pagamento completo, o resgate total do bem adquirido será pago. 

A marca que Jesus coloca sobre nós, o Espírito Santo, é a garantia tanto de que ele voltará para nos 

resgatar como sua herança preciosa (Ef 1.11-12), mas também de que não nos perderemos no caminho. Ele 

sabe quem somos, ele deixou a garantia de que resgatará o que é seu. Ele mesmo disse que quando fosse 

embora deixaria no lugar dele outro semelhante a ele, o Espírito Santo (Jo 16.7-14), por isso ele é chamado 

de o “Espírito da Promessa”5 (Ef 1.13). Essa é a única segurança de que você chegará até o fim da carreira 

cristã.  

Agora, debaixo da Nova Aliança, nós gentios, somos propriedade de Deus, nós os gentios recebemos 

o mesmo título que os judeus no AT receberam (Dt 32.9; 1 Pe 2.9). agora todo aquele que se abriga na nova 

aliança é um só povo, unido por um só Espírito, como uma só herança, numa só perseverança, para um só 

resgate. 

Muitos cristãos estão com medo do fim do mundo (guerra nuclear, secas na Europa, política 

brasileira, guerras no leste europeu, alienígenas, pandemia) alguns olhando para o caos que SEMPRE existiu 

desde a saída do Éden tem medo do futuro, de perder tudo o que tem, medo de se perder em meio a tanto 

caos. Precisamos nos firmar no ensino desse texto: se você é herança de Jesus NADA pode te tirar das mãos 

dele (Jo 6.37-40; Rm 8.38-39). Agora você pode enxergar a vida com novos olhos, pois, sua alegria não é só 

no céu, hoje você já experimenta o “primeiro pagamento” da benção eterna que receberá um dia, mas 

também se lembra que a vida aqui e agora não é tudo, existe muito mais a ser vivido em Deus quando Jesus 

voltar e céus e terra forem reunificados 

Vimos que por meio da obra do Deus Trino estamos unidos a ele, estamos unidos ao Pai ao Filho e 

ao Espirito, e esse Espirito é o Deus que nos sela, habitando em nós, e garantindo que seremos resgatados e 

jamais perdidos. 

Aplicações: 

- Louvor: todo o conhecimento de Deus que Paulo tinha o movia a louvar e adorar nosso Deus trino, 

pela Salvação. Você já veio desanimado para a igreja, ou em momentos de devoção particular já lhe 

faltaram motivos para louvar a Deus? Lembre-se de sua salvação, mas não de modo genérico, pense 

em tudo que Deus fez, faz e fará e, você e através de você. 

                                                 
5 Também por ser prometido em diversas outras passagens no Antigo Testamento. 



 
- Confiança: Deus Jamais se esquecerá de nós, ele nos selou, nós temos a marca dele, somos 

propriedade preciosa dele. Não tenhamos medo do amanhã, não tenhamos medo de nosso passado, 

se ele nos salvou ele o fez de uma vez por todas, nós pertencemos inteiramente Deus. 

- Esperança: não molde sua vida por aquilo que você vê, possui, ou almeja conquistar, não coloque 

sua esperança em sonhos para o seu futuro, não coloque sua esperança em algo falível. Deus nos 

deu o sinal do que estamos para receber um dia, quando Cristo voltar em Louvor e Muita glória.- 

você já desistiu de tentar se salvar ou ser senhor de sua vida? Se sim busque uma vida grata e 

obediente à sombra da cruz. 

Rev. Günther Nagel 


