
 

Unidos na Salvação (Efésios 2.1-10) 

Unidos - Série de Estudos em Efésios 

Alguns eventos certamente marcam nossa vida e a história da humanidade: o nascimento de um 

filho, um casamento, uma graduação, uma mudança de cidade, a descoberta da energia elétrica, a queda do 

muro de Berlim, a 2ª Guerra mundial, etc. Eventos marcam a história e nossa vida e sem dúvidas o mais 

importante de todos, até agora, foi a vinda do Filho de Deus ao mundo para salvar os pecadores. É tão 

significativo que a história é divindade entre antes e depois de Cristo, mas será que essa data realmente é 

importante para sua vida? Será que sua história pessoal possui um antes e depois de Cristo? No texto do 

estudo de hoje veremos o qual era nossa condição antes e depois da obra de Deus em nossa vida. 

- Leia Efésios 2.1-10. 

Unidos no Entendimento (1.15-23)  

Até aqui vimos a saudação de Paulo à igreja (1.1-2), o louvor ao Deus Trino em sua obra de Redenção 

(1.3-14) e, por fim, a oração de Paulo pela Igreja (1.15-23). Agora no capítulo segundo da carta veremos a 

apresentação do evangelho aplicado à vida do homem, qual o estado do homem sem Deus, qual a obra da 

graça em nossa vida, e como devemos viver à luz dessa realidade. 

1. A Humanidade longe da Graça (v.1-3) 

“Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados1, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo 

o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência; entre os quais também todos nós 

andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos; e éramos, 

por natureza, filhos da ira, como também os demais.” 

Morte, escravidão e desesperança, esse é o estado do homem sem Deus, o estado de todo ser 

humano nascido depois de Gênesis 3, depois da desobediência dos nossos primeiros pais. Davi expressa essa 

realidade no Salmo 51.5 quando diz “Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe” todo 

ser humano nasce em pecado, pois, Adão tinha sobre si a responsabilidade do futuro de toda a humanidade. 

E por sua desobediência todos pecaram e estão alheios da gloria de Deus (Rm 3.23), por conta de seu pecado 

a morte (física e espiritual) entrou na história da humanidade (Rm 5.12), a alienação de Deus e a maldição 

do pecado vieram sobre todos seus descendentes (Rm 3.9-18). 

O retrato apresentado por Paulo é horroroso, ele  começa mostrando que a humanidade está morta, 

espiritualmente, nesse sentido somos todos natimortos espirituais incapazes de fazer qualquer coisa para 

mudar nosso destino, incapazes de fazer algo para reverter seu status diante de Deus. A humanidade por si 

só está condenada. Porém não é apenas isso toda a humanidade e o sistema desse mundo longe da graça de 

Deus vive num curso de ação maldito, em busca de liberdade e autonomia acabam se prendendo cada vez 

mais às amarras da escravidão dos vícios, das compulsões, da violência, da idolatria, do descaso para com as 

                                                 
1 No texto grego a expressão “Ele vos deu vida” presente em muitas traduções não existe, os tradutores optam por inserir 

essa expressão pois na língua original Ef 2.1-3 é uma oração incompleta, que cria uma tensão uma vez que começa com 

o particípio “Estando”. Essa tensão deixa mais explicito que o estado do homem sem Deus é desesperador, nos faz ansiar 

por uma solução, igual a sentença no grego, e essa tensão é resolvida pela ação graciosa de Deus no versículo 4.  



 
coisas de Deus, da arrogância debaixo da autoridade do Príncipe do Ar2, Satanás, a antiga serpente (Ap 12.9). 

e nessa condição de escravidão vivem a fazer por meio de palavras, pensamentos e ações aquilo que 

desagrada a Deus, sem leva-lo em consideração e com vistas a glorifica-lo por meio do que fazem. Por esse 

motivo, toda a humanidade merece a morte eterna, a justa ira de Deus, sobre o mal e os que o praticam. 

Esse é o triste e desesperador estado do homem longe da graça de Deus. 

• Você entende que esse era (ou infelizmente é) seu estado? Paulo trata dessa dura realidade na 1ª e 2ª pessoa do 

plural (nós, vós) deixando claro que esse também era o estado dele. 

• Como entender o estado da humanidade longe da graça de Deus meche com seu coração? Como essa doutrina 

impacta sua forma de enxergar o mundo? 

 

2. A Humanidade alcançada pela Graça (v.4-7) 

“Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em 

nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, — pela graça sois salvos, e, juntamente com ele, nos ressuscitou, e 

nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus; para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua 

graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus.” 

Graças a Deus o texto não termina no versículo 3! Como dizia o puritano Thomas Watson “Enquanto o 

pecado não for amargo, Cristo não será doce.” Reconhecer nosso estado de perdição é fundamental para 

valorizarmos a obra de Deus em nossa vida! E o texto começa com a maravilhosa expressão “Mas Deus...” 

Deus não precisava salvar ninguém, não precisava ter misericórdia de ninguém, pois não merecemos nada 

da parte dele, nós somos os vilões da história, mas Deus veio a nós em graça e misericórdia.  

Ele agiu com base em sua rica misericórdia e de forma livre, ele escolheu salvar pessoas de todas as 

origens, passados e contextos para ser, agora, sua família. Ele fez isso por um amor livre e soberano, um 

amor que foi manifesto ao máximo na cruz de Jesus, ele enviou seu Filho ao mundo, como homem, para fazer 

o que o primeiro Adão não fez, garantir a vida ao povo de Deus. Jesus se fez homem, obedeceu a Lei 

perfeitamente, amou e serviu os seus e no momento mais terrível conquistou a vitória e a vida para seu povo, 

ao custo de sua vida, pagando o preço do nosso pecado (Rm 6.23). Após 3 dias ressuscitou dos mortos nos 

garantindo a vida eterna, e subiu aos céus nos garantindo acesso ao pai e a vitória conquistada por ele. 

Por que Deus faria isso? Por que daria a sua vida por aqueles que por milhares de anos apenas pecaram 

e se rebelaram contra ele? Por que enviaria seu filho a um mundo ingrato? Por que chamaria pessoas assim 

para serem parte de sua família e se sentar junto a ele? A resposta é dada por Paulo “para mostrar, nos 

séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus.” Deus fez isso 

tudo pelos pecadores porque ele é gracioso, ele dá o que não merecemos de forma abundante porque ele é 

bom. 

• Você já parou para pensar no tamanho do amor de Deus por você? Você crê nesse Deus gracioso? Olhe tudo que 

ele fez por seres que não mereciam nada além de sua ira. Se isso não mudar sua vida, nada no mundo mudará, 

não há melhor notícia do que essa.  

                                                 
2 O texto reflete a concepção judaica do período de que os seres espirituais malignos, presididos por Satanás, habitavam 

o espaço aéreo entre a terra e o céu onde Deus habita, é a forma como os ouvintes de Paulo poderiam compreender a 

mensagem, não devemos criar teorias encima de aspectos culturais que moldaram o pensamento religioso do judaísmo da 

época. O significado é, aqueles que estão mortos no pecado estão servindo ao Diabo, mesmo que inconscientes de sua 

existência. 



 
• Você percebeu que assim como a perdição foi tratada no coletivo a salvação também é apresentada assim? O que 

você acha que Paulo queria ensinar sobre nossa comunhão como igreja a partir disso? 

 

3. A humanidade movida pela graça (v.8-10) 

“Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus; não de obras, para que ninguém 

se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para 

que andássemos nelas.” 

Na ultima parte do texto Paulo mostra para nós o que essa obra de Deus por nós deve fazer em nosso 

coração. Ele já começa repetindo o refrão mencionado anteriormente “pela graça sois salvos”. Por que 

repetir essa expressão? Porque nós humanos temos dificuldade de entender a Graça de Deus, no nosso 

mundo estamos acostumados com a retribuição, com o mérito, a conquista e a superação. Todo ser humano 

quer fazer por merecer e conquistar aquilo que vale algo para si por meio do sangue suor e das lagrimas (suas 

ou de outros). Porém a salvação que Deus derrama sobre seu povo é diferente, ela não é desse mundo, ela 

não funciona em nossas categorias.  

Ser salvo pela graça, por meio da fé é algo extremamente difícil de entendermos em nosso coração, pois 

significa que o maior e mais necessário beneficio que a humanidade perdida precisava foi entregue sem exigir 

dela nada em troca, Deus deu a salvação sem cobrar NADA do homem, sem exigir sua obediência ou um 

sacrifício. Ele deu a salvação de graça gratuitamente sem exigir um pagamento ou retribuição (com toda 

pleonasmo que essa frase pode conter). Para nós não custou nada, para Deus custou a vida de seu único 

Filho. Deus pagou o preço que ninguém poderia pagar, Deus fez o sacrifício que homem nenhum poderia 

oferecer, Ele fez o que só ele poderia fazer e a única coisa que ele exige para que recebamos tamanha 

salvação é a Fé, mas até ela é presente “dom” de Deus. 

Essa salvação é humilhante para homens e mulheres que desde seu nascimento estão acostumados com 

o mérito e a conquista do que tem. Crer em Cristo é desistir de toda e qualquer tentativa de conquistar o céu 

por mérito próprio, é abrir mão da sua lista de grandes feitos e reconhecer que nada disso tem valor, apenas 

o que Jesus fez por você. 

“Mas então eu não preciso fazer nada? Isso não vai me levar a uma vida leviana?” Não, pois uma vez que 

você crê e recebe a graça de Deus por meio da fé, Deus te faz nova criatura, é como se voltássemos ao Éden 

e agora transformados pela graça pudéssemos viver a vida que Adão e Eva perderam no Jardim. Agora que 

fui salvo viverei minha vida na pratica de boas obras, não para ser, mas porque fui salvo. A minha gratidão a 

Deus será expressa em uma vida vivida para a glória de Deus (Leia Gl 2.20). Desde toda eternidade quando 

Deus decidiu nos salvar, ele já tinha como propósito para seus futuros filhos uma vida diferente da 

apresentada em (2.1-3).  

• Você já foi alcançado(a) pela graça? Já desistiu de se salvar por meio de suas obras e agora confia inteiramente na 

obra de Jesus por você? 

• Você tem expressado sua gratidão e adoração a esse Deus graciosos com obras abundantes em sua vida? Tome 

esse versículo como seu novo propósito, e viva a pratica de boas obras que revelam a graça que um dia mudou 

nossa história. 

Rev. Günther Nagel 


