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Iniciamos um novo trimestre. No anterior vimos o 
Sermão da Montanha e suas implicações para os cidadãos do 
Reino de Deus. Nos próximos três meses, iremos nos debruçar 
sobre um tema interessantíssimo, “Um Novo Estilo de Vida”, 
com base nas cartas paulinas de Efésios e Colossenses. 

As 11 primeiras lições têm por base os escritos paulinos 
aos cristãos de Éfeso. Essa carta marca uma volta decidida para 
níveis mais altos, mais sublimes, de ensino no progresso da 
verdade revelada e a sua experiência correspondente no Novo 
Testamento. A forma epistolar de revelação das verdades con-
cernentes à fé cristã é, em si mesma, a glória típica dos escritos 
do Novo Testamento. No entanto, este fato deixa de ter grande 
influência sobre nós, visto estarmos demasiadamente fami-
liarizados com essa forma. Que seria se a verdade a respeito 
da Igreja fosse transmitida através do exercício autocrático da 
autoridade apostólica! Ao invés disso, ela se destila suavemente 
em nossa vida através destas cartas graciosamente escritas.1 

A carta aos Efésios se destaca pela universalidade do seu 
conteúdo.2  O caráter universal desta epístola é percebido pelo 
plano da salvação proposto por Deus, que alcança toda cria-
tura, independentemente de cor, raça ou nação. O capítulo 2 
não contém apenas um eco da ênfase principal do capítulo 1, 
ou seja, que Jesus Cristo, como a revelação do Deus Triúno, é 
aquele “em quem todas as bênçãos, as de outrora, as presen-

1 HARRINSON, Norman. Efésios: o evangelho das regiões celestiais. Rio de Ja-
neiro: Livros Evangélicos Selecionados, 1959, p. 5.
2 Tendo em vista que a  expressão “em Efésios”, não consta nos manuscritos mais 
antigos, como o Papiro Chester Beatty II (P46), e que, igualmente, essa expressão é 
omitida nos dois mais antigos manuscritos unciais, escritos em velum, que se conhe-
cem, a saber, o códice Sinaítico (a), do início do século V, e no códice do Vaticano 
(B), que, acredita-se, é do início do século IV. Alguns estudiosos supõem que essa 
tenha sido uma epístola circular, enviada para certo número de Igrejas da Ásia, pro-
vavelmente as mesmas que são mencionadas no livro de Apocalipse, a saber: Éfeso, 
Esmirna, Sardes, Colossos, Filadélfia, Laodicéia e Tiatira, incluindo ainda outras 
localidades não mencionadas em parte alguma no Novo Testamento.

EDITORIAL
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tes e as futuras, são derramadas sobre os cristãos, sendo neste 
sentido o eterno fundamento da Igreja, mas também prefigura 
os conceitos futuros sobre os quais o apóstolo se estenderá em 
maiores detalhes nos últimos capítulos”.3 O que o capítulo 2 
principalmente ataca, por implicação, é o espírito de exclusi-
vismo pecaminoso, além de enfatizar o fato de que o amor de 
Deus é mais vasto que o oceano, e alcança não só judeus, mas 
também gentios, amalgamando-se numa unidade orgânica, e 
fazendo isso por meio de um instrumento inimaginavelmente 
mais estranho, ou seja, a morte numa cruz!

As duas últimas lições estão fundamentadas na Epístola 
aos Colossenses. Esse escrito paulino é considerado um dos 
maiores tratados cristológicos do Novo Testamento. Alguns 
estudiosos da Bíblia acreditam que Colossenses seja a epístola 
mais profunda que Paulo escreveu.4  A mensagem de Colossen-
ses é desesperadoramente necessária para a Igreja contemporâ-
nea. Vivemos numa época de tolerância com o erro e de into-
lerância com a verdade. Ao mesmo tempo em que as heresias 
se aninham confortavelmente na Igreja, embaladas nos braços 
da tolerância e do sincretismo religioso, a verdade é atacada 
com rigor excessivo. Mais do que nunca, estudar Colossenses 
é oportuno e necessário, uma vez que testemunhamos um res-
surgimento vigoroso de obras insolentes atacando o nosso ben-
dito Deus e Salvador Jesus Cristo.5 

Após 14 anos à frente do Departamento de Educação 
Cristã, a presente edição é a última sob minha responsabili-
dade. Fica uma profunda gratidão à valorosa equipe de cola-
boradores. Parabenizo e louvo a Deus pela vida dos irmãos e 
irmãs que se esmeraram na produção das Meditações Bíblicas 
Diárias, que tem alimentado o rebanho de Deus diariamente. 

3 HENDRIKSEN, William. Comentário do Novo Testamento: exposição de Efésios 
e exposição de Filipenses. São Paulo: Cultura Cristã, 2004, p.131.
4 WIERSBE, Warren W. Comentário bíblico expositivo. Novo Testamento. v. 2. 
Santo André: Geográfica, 2006, p.137.
5 LOPES, Hernandes Dias. Colossenses: a suprema grandeza de Cristo, o cabeça da 
Igreja. São Paulo: Hagnos, 2008, p. 12.
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Agradeço e enalteço o Criador pela vida dos meus amados 
irmãos e irmãs que nos auxiliaram na produção dos comentá-
rios bíblicos semanais. Que Deus lhes recompense pelas horas 
de estudo dedicadas a preparar cada comentário com carinho 
e oração; certamente eles contribuíram imensamente para o 
crescimento e o amadurecimento dos nossos alunos da Escola 
Bíblica Sabatina. Não poderia deixar de expressar minha grati-
dão ao Pr. Daniel Miranda Gomes, que dividiu comigo a árdua 
tarefa da edição das nossas revistas. Que o bondoso Pai lhe 
recompense. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. 

Que Deus ilumine e capacite o novo Diretor do Depar-
tamento de Educação Cristã!

Com amor e orações.

Pr. Jonas Sommer 
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Domingo – Romanos 12:1-2 

O Evangelho nos traz as boas novas vindas de Deus 
sobre a nossa salvação. Ao tomarmos conhecimento e acei-
tarmos tão importante notícia, temos, pelo poder do Espírito 
Santo, a nossa mente moldada e determinada pela “Palavra do 
Senhor”. Isso, entre outras coisas, faz com que levemos uma 
vida motivada pela gratidão devida a Deus (v.1), e não mais 
pelos interesses que outrora fizeram parte da nossa caminhada. 
É por meio de tal renovação santificadora que seremos capazes 
de seguir uma conduta que agrade ao Pai Celestial (v.2), não 
imitando os modos e costumes deste mundo.

Segunda-feira – Filipenses 4:8-9

O apóstolo Paulo encerra a Carta aos Filipenses con-
clamando-os a colocarem em prática tudo o que aprenderam, 
receberam, ouviram e o viram fazer (v.8). Ocupar o pensamento 
com coisas pelas quais possamos louvar a Deus, coisas puras 
e agradáveis, conservará a nossa mente e o nosso coração em 
Cristo Jesus. Somos filhos e, como tais, é nosso dever manter 
um ótimo relacionamento com nosso Pai Celestial. Há um 
famoso dito popular: “Mente desocupada, oficina do diabo”. O 
que tem ocupado a sua mente?  

Terça-feira – 2 Coríntios 5:17 

 O que é ser uma nova criatura e qual a relevância disso? 
Talvez o versículo 15 nos traga um pouco de luz para uma res-
posta mais sincera: “Ele morreu por todos, para que todos quantos 
vivem, tendo recebido dele a vida eterna, possam viver não mais 
para si mesmos, para agradar-se a si mesmos, mas para aquele que 

Pr. Luiz Rogério Palhano
MEDITAÇÕES BÍBLICAS DIÁRIAS
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morreu e novamente ressuscitou por eles” (NBV). A nossa vida 
passa a pertencer àquele que nos dá vida com abundância, que 
ofereceu-se a si mesmo para que nós fôssemos reconciliados 
com o Criador. Isso não quer dizer que devemos ser escravos 
da nossa fé, mas sim, que conscientemente, vivamos com aus-
teridade, praticando o que é reto, justo e verdadeiro, diante de 
Deus. Podemos nos esforçar nisso?

Quarta-feira – Tito 2:1-12 

Em nossa passagem bíblica para hoje, encontramos Paulo 
dando severas instruções ao discípulo Tito, quanto aos homens 
idosos (v.2), as mulheres idosas (v.3), as jovens casadas (v.4-
5), os jovens (v.6), e os servos (v.9-10). Tais instruções seriam 
vitais para que Tito completasse a organização das Igrejas na 
Ilha de Creta (1:5-9). Mas o que chama a atenção nesta leitura 
é a exortação ao líder. Ele deveria ser o exemplo de integridade, 
nas boas obras, no estudo e também na reverência. A vida dos 
que desejam ocupar cargos na direção da Igreja do Senhor pre-
cisa ser de tal forma que tanto sirva de motivação para o reba-
nho quanto de exemplo de vida a ser vivida: “Uma vida sensata, 
justa e piedosa”.

Quinta-feira – Colossenses 3:5-7 

Em nossa passagem bíblica, somos alertados quanto à 
ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. A frase de 
ordem é: “Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena”. À pri-
meira vista pode parecer fácil, mas quando lemos a pequena 
lista de possíveis transgressões (v.5), e se formos bem since-
ros, pensaremos diferente. Paulo diz que não devemos perder 
o foco, e sim pensar nas coisas que são lá do alto (v.2). Esse 
é o antídoto. Quanto mais estivermos ligados em Deus, mais 
forças encontraremos, nele, para buscarmos um estilo de vida 
que o agrade, abandonando de vez as coisas pecaminosas. 
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Sexta-feira – Colossenses 3:8-11 

A vida que recebemos do Senhor, a nova vida, a rece-
bemos segundo o caráter de Cristo. Nele a raça humana é 
reconstituída. O apóstolo Paulo afirma na carta aos Romanos 
que o nosso velho homem foi crucificado para que o corpo do 
pecado seja destruído, e, portanto, não sirvamos o pecado como 
escravos. A ira, o rancor, a blasfêmia, as palavras obscenas e a 
mentira são alguns componentes que devem ser excluídos da 
vida renovada de um cristão. Fomos perfilhados por causa do 
imenso amor de Deus, e é nosso dever pôr em prática, todos os 
dias, a bondade, a humildade, a mansidão, a obediência e, prin-
cipalmente o amor, que são características primárias daqueles 
que são dirigidos pela Palavra do Senhor.    

Sábado – Colossenses 3:12-17 

O salmo 91 traz no seu primeiro verso uma afirmação 
essencial que expressa a confiança que devemos ter em Deus: 
“Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo...”. Estar na pre-
sença do Senhor é certeza de guarida, de orientação e descanso, 
da parte dele. Paulo também nos convida a permitir que a pala-
vra de Cristo habite em nós, pois nela há garantias de segu-
rança e, principalmente, de vida. Todo o capítulo 3 da carta aos 
Colossenses é rico em orientações que nos auxiliam, e muito, 
num relacionamento com aquele com temos de tratar. Jesus, 
no Evangelho de João 15:7, relaciona aquilo que buscamos no 
Senhor com a permanência nele e sua Palavra em nós.  



A cidade de Canoinhas/SC estará em festa no dia 18 de 
abril de 2015. Pela graça de Deus, dar-se-á a formatura de duas 
turmas do curso teológico oferecido pelo T.I.M.E - Treina-
mento Ministerial por Extensão.

Deus seja louvado pela vida de nossos formandos.



INTRODUÇÃO

O primeiro capítulo da carta aos Efésios acentua o amplo 
alcance do plano de Deus, o qual inclui todo o Universo e se 
estende de eternidade a eternidade. O capítulo 2 mostra a his-
torificação desse plano na vida de seu povo, por meio da res-
surreição espiritual dos cristãos.6  Paulo aborda nossa posição 
em Cristo. Fomos tirados da sepultura e conduzidos ao trono. 
Paulo, primeiro, sonda as profundezas do pessimismo acerca 
do homem e, depois, sobe às alturas do otimismo acerca de 
Deus.

O que Paulo faz em nosso texto de estudo é pintar um 
contraste vívido entre o que o homem é por natureza e o que 
pode vir a ser mediante a graça de Deus. As duas ideias domi-
nantes são: “Estando vós mortos” (v.1); e: “Ele [Deus] vos deu vida” 
(vv.4,5). O parágrafo todo é uma espécie de biografia espiritual 
contando como eram os destinatários da carta de Paulo antes 
de conhecer o evangelho de Cristo (2:1-3), o que vieram a ser 
“em Cristo Jesus” (2:4-6) e qual o propósito de Deus em realizar 
tão extraordinária transformação (2:7-10).7 

Paulo, portanto, destaca alguns pontos importantes na 
trajetória de vida dos cristãos de Éfeso, a começar pelo passado 
6 VAUGHAN, Curtis. Comentário bíblico: Efésios. São Paulo: Vida, 1986, p. 51.
7 VAUGHAN, Curtis. Op. cit., p. 52.

VIVENDO UMA NOVA 

VIDA EM CRISTO

Pr. Jonas Sommer
Estudo da Semana: Efésios 2:1-10 04 de Abril de 2015

1
TEXTO BÁSICO:

“Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e 
pecados, nos quais andastes outrora, seguindo o modo de pensar 
deste mundo…”.  (Ef 2:1)
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e avançando para o presente e futuro de suas existências, mos-
trando desta forma a atuação progressiva da graça de Deus nas 
sua vida. Vejamos.

A CONDIÇÃO DO HOMEM SEM DEUS

Paulo destaca pelo menos cinco verdades terríveis sobre 
os seres humanos não regenerados.

1. Estão mortos em delitos e pecados. Paulo disse aos 
cristãos de Éfeso: “Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas 
transgressões e pecados.” Antes de argumentar o sentido dessa 
morte espiritual, deixe-me explicar o que ela não é. Ela não 
quer dizer que o homem que está morto em seus pecados não 
possa fazer coisas boas. O indivíduo não regenerado pode levar 
uma vida moralmente aprovada, civilmente decente e fami-
liarmente responsável. Uma pessoa não regenerada pode ser 
um bom cidadão, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. 
Os pecadores podem fazer o bem àqueles que lhes fazem bem 
(Lc 6:33). Às vezes, os bárbaros revelam “muita bondade” (At 
28:2). Portanto, o que quer dizer a expressão “mortos nas vossas 
transgressões e pecados”? É claro que Paulo está falando de uma 
morte espiritual. Antes de Cristo, o homem está vivo para as 
atrações do pecado, mas morto para Deus. O homem é inca-
paz de entender e apreciar as coisas espirituais. Ele não possui 
vida espiritual nem pode fazer nada para agradar a Deus. Da 
mesma maneira que a pessoa morta fisicamente não responde 
a estímulos físicos, também a pessoa morta espiritualmente é 
incapaz de responder a estímulos espirituais.8 

Assim como uma pessoa fisicamente morta não reage a 
estímulos aplicados ao corpo, também a pessoa espiritualmente 
morta não consegue reagir a estímulos espirituais. Um cadáver 
não é capaz de ouvir as conversas que se passam no velório. Não 
tem fome nem sede; não sente dor; está morto. O mesmo se 

8 LOPES, Hernandes Dias. Efésios: Igreja, a noiva gloriosa de Cristo. São Paulo: 
Hagnos, 2009, p. 48.
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aplica ao ser interior do não salvo. Suas faculdades espirituais 
não funcionam e não podem funcionar, enquanto Deus não lhe 
der vida. Essa pessoa não é capaz de entender nem de apreciar 
as coisas espirituais. Não possui qualquer vida espiritual e, por 
si mesma, não é capaz de fazer qualquer ato agradável a Deus. 9

A causa da morte são as transgressões e os pecados. A 
palavra grega paraptoma, “transgressão”, quer dizer queda, dar 
um passo em falso que envolve ultrapassar uma fronteira conhe-
cida ou desviar do caminho certo. Já o termo grego hamartia, 
“pecado”, quer dizer errar o alvo, ou seja, ficar aquém de um 
padrão. Pecado é não chegar a ser o que deveria ou poderia 
ser.10  Para ilustrar esse “errar o alvo”, Russell Shedd usa a 
história de dois caçadores que estão à procura de um coelho 
mas matam um ao outro em vez de ao animal. A intenção é 
completamente contrariada, frustrada; isso é o pecado.11  Em o 
Novo Testamento, hamartia não descreve um ato definido de 
pecado, mas um estado de pecado, do qual dimanam as ações 
pecaminosas.12  Juntas, as duas palavras, paraptoma e hamartia, 
abrangem os aspectos ativo e passivo, do mau procedimento do 
homem, ou seja, os pecados de comissão e omissão. O homem 
sem Deus é tanto rebelde quanto fracassado. Como resultado 
disso, estão mortos.13 

É importante ressaltar que o incrédulo não está apenas 
doente; ele está morto. Ele não necessita apenas de restauração, 
mas de ressurreição. Não basta uma reforma; ele precisa nascer 
de novo. O mundo é um grande cemitério cheio de pessoas 
mortas espiritualmente.14  Embora elas estejam vivas fisica-

9 WIERSBE, Warren W. Comentário bíblico expositivo. Novo Testamento. v. 2. 
Santo André/SP: Geográfica, 2006, p. 21.
10 LOPES, Hernandes Dias. Op. cit., p. 49.
11 SHEDD, Russell. Tão grande salvação: uma exposição de Efésios. São Paulo: 
Vida Nova, 2000, pp. 33-34.
12 BARCLAY, William. Palabras griegas del Nuevo Testamento. Alabama (USA): 
Casa Bautista de Publicaciones, 2000, p. 91.
13 STOTT, John R. W. A mensagem de Efésios: a nova sociedade de Deus. São 
Paulo: ABU, 2007, p. 46.
14 WIERSBE, Warren W. Op. cit., p. 21.
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mente, estão desprovidas de vida espiritual. Embora estejam 
em plena atividade mental, estão completamente alienadas dos 
exercícios espirituais.

2. Seguem o curso deste mundo. A humanidade sem 
Deus está condicionada a uma peregrinação sem destino certo. 
Está sob o domínio do espírito do mundo e anda segundo a vida 
deste mundo, isto é, se conforma com a corrente da vida peca-
minosa deste mundo. A expressão “segundo o curso deste mundo” 
aparece com um sentido mais claro em outras traduções, como 
“seguindo o espírito deste mundo”. Esta segunda expressão nos dá 
a ideia do mundo como inimigo de Deus, isto é, não o mundo 
físico, mas o mundo como sistema espiritual satânico.

A palavra “mundo” em grego é kosmos, que significa sis-
tema de coisas, ou governo. Em relação ao mundo influenciado 
pelos poderes satânicos, caracteriza os homens inconversos sob 
o seu domínio. A palavra “curso” dá o sentido de sistema no 
original grego. Por outro lado, quando lemos “segundo o curso 
deste mundo”, o apóstolo quer nos fazer entender como sendo 
o conjunto de ideias e de tendências que marcam cada época 
da história do homem. Também a influência do século sobre 
a vida dos homens representa “o mundo” em suas manifesta-
ções práticas. Outro sentido da palavra “curso” é carreira, ou 
seja, a manifestação do sistema satânico (“mundo”) sobre a 
vida dos homens que seguem seu próprio caminho. A sequ-
ência do verso 2 mostra a força que impele a manifestação do 
mal, quando afirma que “o curso deste mundo [segue] segundo o 
príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos 
da desobediência”. Logo, entendemos que existe um causador 
da manifestação do mal, e esse é o diabo, identificado como “o 
príncipe das potestades do ar”, e como “o espírito da desobediên-
cia” operando nos homens inconversos (Cl 3:6). Sua missão é 
a de subjugar os homens e insurgi-los contra Deus através da 
desobediência, que é uma forma de rebelião contra o Senhor 
e Criador do homem. Todas as formas contrárias ao “espírito 
da desobediência” glorificam a Deus; por isso, Satanás usa seus 
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aliados (espíritos caídos) para impelirem as almas humanas à 
satisfação da carne, com o fim de impedir que elas comunguem 
com Deus. A atuação do poder do pecado é detida pelo poder 
da obra redentora de Cristo.15 

3. São controlados pelos poderes malignos. O diabo é o 
patrono dos desobedientes. Ele rebelou-se contra Deus e deseja 
que os homens também desobedeçam ao Pai. Ele tentou Eva 
no Éden com a mentira e levou nossos pais à inobediência. O 
diabo é um inimigo invisível, porém real. Ele não dorme nem 
tira férias. Ele é violento como um dragão e venenoso como 
uma serpente. Ele ruge como leão e se apresenta travestido até 
de anjo de luz. Não podemos subestimar seus desígnios; antes, 
devemos nos acautelar, sabendo que esse arqui-inimigo veio 
para roubar, matar e destruir.

O diabo é “o espírito que agora atua nos filhos da desobediên-
cia”; isso não significa que Satanás opere pessoalmente na vida 
de cada indivíduo não salvo, uma vez que ele é um ser criado 
e limitado pelo espaço. Ao contrário de Deus, que é onipre-
sente, Satanás não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. 
Mas, por meio de seus ajudantes, os demônios (Ef 6:11, 12), 
e de seu poder sobre o sistema deste mundo ( Jo 12:31), Sata-
nás influencia a vida de todos os não salvos e também procura 
influenciar a vida dos cristãos. Ele deseja tornar todos “filhos 
da desobediência” (Ef 2:2; 5:6). Ele próprio foi desobediente a 
Deus e quer que outros também o sejam.16 

4. Vivem para satisfazer os desejos da carne. É um 
quadro da vida humana voltado para o pecado, movido por 
uma natureza inclinada ao pecado, respondendo aos “desejos” 
degradados e à vontade da carne. Essa é a vida do homem sem 
a graça de Deus, em Cristo. Ela está corrompida. É uma vida 
vivida nos prazeres da carne. A fonte do mal dentro do peca-
dor está em sua natureza pecaminosa. É essa natureza pecami-
nosa que obriga ou subjuga a vontade do homem a obedecer às 

15 CABRAL, Elienai. Comentário bíblico: Efésios. 3. ed. Rio de Janeiro: CPAD, 
1999, pp. 21-22.
16 WIERSBE, Warren W. Op. cit., p. 22.
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“inclinações da carne”. O termo “carne” aqui denota o ser moral 
do homem dominado pelo pecado. Os apetites da nossa carne 
(corpo) física, sob o domínio das concupiscências, somente 
são satisfeitas mediante a busca e realização desses desejos. A 
carne física é inconsciente, e o que a torna pecaminosa e dese-
quilibrada são os desejos da natureza pecaminosa dominante. 
O homem em seu estado natural vive segundo os desejos da 
carne. Esses desejos, alimentados no interior, transformam-
-se em vontade, e essa vontade, sob o domínio da natureza 
pecaminosa, torna-se “vontade da carne e dos pensamentos”. O 
pecador não consegue dominar esses desejos da carne e dos 
pensamentos, senão pelo Espírito Santo e depois da obra de 
regeneração (Gl 5:16-18).  O homem não convertido vive para 
agradar a vontade da carne e os desejos do pensamento. Suas 
ações são pecaminosas porque seus desejos são pecaminosos. 
O homem é escravo do pecado. Ele anda com o pescoço na 
coleira do diabo e no cabresto do pecado.17 

5. Estão condenados por Deus. Por sua natureza, filhos 
da ira! Por suas obras, filhos da desobediência! O não salvo já 
está condenado ( Jo 3:18). A sentença foi declarada, mas Deus, 
em sua misericórdia, está adiando a execução dessa sentença 
(2Pe 3:8-10). À parte de Cristo, o homem está morto por 
causa do pecado, escravizado pelo mundo, pela carne e pelo 
diabo, além de condenado sob a ira de Deus. A ira de Deus 
é sua reação pessoal frente a qualquer pecado, qualquer rebe-
lião contra ele. É sua santa repulsa a tudo aquilo que conspira 
contra sua santidade. A ira de Deus não só é para esta vida, 
mas também para a vindoura. Aqueles que vivem debaixo da 
ira de Deus são entregues a si mesmos pela escolha deliberada 
que fizeram de rejeitar o conhecimento de Deus e de se entre-
gar a toda sorte de idolatria e devassidão; além disso, terão de 
suportar por toda a eternidade a manifestação plena do furor 
do Deus Todo-Poderoso.18 

17 LOPES, Hernandes Dias. Op. cit., p. 52.
18 LOPES, Hernandes Dias. Op. cit., p. 53.
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O QUE DEUS FEZ POR NÓS

O evangelho depende das palavras “mas Deus”. Por que 
Deus agiu para nos livrar da escravidão da morte, salvando-
-nos das garras do pecado? O apóstolo traz duas respostas.

Em primeiro lugar, porque Deus é “rico em misericórdia” 
(2:4). Por natureza, Deus é amor. Mas o amor de Deus na 
relação com os pecadores transforma-se em graça e mise-
ricórdia. Deus é rico em misericórdia e em graça, e essas 
riquezas tornam possível a salvação do pecador. Somos salvos 
pela misericórdia e pela graça de Deus. Tanto a misericórdia 
quanto a graça vêm a nós por meio do sacrifício de Jesus 
Cristo na cruz. Foi no Calvário que Deus demonstrou seu 
repúdio ao pecado e seu amor pelos pecadores.

Paulo não só fala sobre a nossa salvação, mas também 
sobre a motivação de Deus em nos salvar e enumera quatro 
palavras: amor, misericórdia, graça e bondade. Ao ressuscitar 
Cristo, Deus demonstrou a suprema grandeza de seu poder 
(1:19-20), e ele, ao nos salvar, demonstrou a suprema riqueza 
de sua graça (2:7).

Em segundo lugar, “por causa do grande amor com que 
nos amou” (2:4). Por natureza, “Deus é amor” (1 Jo 4:8). Mas 
Deus amaria mesmo que não houvesse pecadores, pois o 
amor faz parte do seu ser. O amor é um dos atributos divi-
nos. No entanto, Deus apresenta dois tipos de atributos: 
aqueles que possui de per si (atributos intrínsecos, como a 
vida, o amor e a santidade) e aqueles por meio dos quais se 
relaciona com sua criação, especialmente com o ser humano 
(atributos relativos). Por exemplo: Deus é, por natureza, ver-
dade, mas quando relacionada aos seres humanos, a verdade 
de Deus transforma-se em fidelidade. Deus é, por natureza, 
santo; mas, em relação ao homem, essa santidade torna-se 
justiça.19  É o amor de Deus que faz com que ele, em sua 

19 WIERSBE, Warren W. Op. cit., p. 23.
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misericórdia, deixe de nos dar aquilo que merecemos; e em 
sua graça, nos dê aquilo que não merecemos. E tudo isso é 
possível por causa da morte de Jesus Cristo na cruz. 

Os versículos 5 e 6 descrevem três coisas que Deus já 
faz por nós em Cristo Jesus. 

1. Deus “nos deu vida juntamente com Cristo”. Isso signi-
fica que nos deu vida, mesmo quando estávamos mortos em 
pecados. Realizou essa ressurreição espiritual pelo poder do 
Espírito, por meio da Palavra. 

2. Deus, “juntamente com ele [Cristo], nos ressuscitou”. 
Entendemos que, pela morte de Jesus, morremos com ele 
para, em sua ressurreição, com ele ressuscitarmos. Essa nossa 
ressurreição é espiritual, pois indica a nova vida recebida. Pela 
cruz morremos para o pecado, e pela ressurreição ganhamos 
nova vida em Cristo Jesus.

3. Deus “nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo 
Jesus”. Não fomos ressuscitados dentre os mortos e abando-
nados no cemitério. Uma vez que fomos unidos com Cristo, 
também fomos exaltados com ele e compartilhamos de seu 
trono nos lugares celestiais. Em termos físicos, estamos na 
Terra, mas, em termos espirituais, estamos “nos lugares celes-
tiais em Cristo Jesus”.

Paulo prosseguiu dizendo que Deus fez isto “para mos-
trar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em 
bondade para conosco, em Cristo Jesus” (2:7).

SOMOS SALVOS PELA GRAÇA

Os versículos 8 a 10 confirmam a salvação unicamente 
pela graça. A salvação é um presente, não uma recompensa. 
Certa feita, perguntaram a uma mulher romana: “Onde estão 
as suas joias?” Ela chamou seus filhos e, apontando para eles, 
disse: Eis aqui as minhas joias”. Assim também, ao longo de 
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toda a eternidade, os redimidos serão exibidos como monu-
mentos da maravilhosa graça de nosso amorável Senhor que 
nos resgatou do poço de destruição e nos soergueu às altu-
ras da bem-aventurança celestial, e efetuou tudo isso por um 
preço tal, arrancado de si mesmo, que não poupou a seu pró-
prio Filho, e de uma forma tal que nem sequer um de seus 
atributos – nem ainda sua justiça – foi eclipsado.20  Somos as 
joias preciosas de Deus. Somos os troféus da sua graça. Para 
reforçar a declaração positiva de que fomos salvos somente 
pela graça de Deus por meio da confiança em Cristo, Paulo 
acrescentou duas negações que se equilibram. A primeira é: 
“E isto não vem de vós, é dom de Deus” (2:8b); a segunda é: 
“Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe” (2:9). 21

A salvação não pode ser pelas obras, porque a obra da 
salvação já foi plenamente realizada por Cristo na cruz ( Jo 
19:30). Não podemos acrescentar mais nada à obra completa 
de Cristo. Agora não existe mais necessidade de sacrifícios e 
rituais. Fomos reconciliados com Deus. O véu do templo foi 
rasgado. Pela graça, somos salvos. Tanto a fé quanto a salva-
ção são dádivas de Deus.22 

A salvação é pela graça, e isso se dá “por meio da fé”. É 
a graça que nos salva pela instrumentalidade da fé. É bem 
conhecida a expressão usada por Calvino: “A fé traz a Deus 
uma pessoa vazia para que se possa encher das bênçãos de 
Cristo”.23 É muito importante ressaltar que Paulo não está 
falando de qualquer tipo de fé. A questão não é a fé, mas 
o objeto dela. Não é fé na fé. Não é fé nos ídolos. Não é fé 
nos ancestrais. Não é fé na confissão positiva. Não é fé nos 
méritos. É fé em Cristo, o Salvador!

20 HENDRIKSEN, William. Op. cit., p. 142.
21 STOTT, John R. W. Op. cit., p. 56.
22 LOPES, Hernandes Dias. Op. cit., p. 53.
23 VAUGHAN, Curtis. Op. cit., p. 62.
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A OBRA DE DEUS POR 
NOSSO INTERMÉDIO

O apóstolo Paulo diz: “Pois somos feitura dele, criados em 
Cristo Jesus” (v.10). A palavra grega para “feitura” é poiema, que 
quer dizer “poema”. Somos a obra de arte de Deus, a obra-
-prima do Todo-Poderoso. A salvação é a nova criação de 
Deus. Não criamos a nós mesmos. Não produzimos vida em 
nós mesmos. A salvação é uma obra exclusiva de Deus por nós 
e em nós. Deus está trabalhando em nós. Ele ainda não termi-
nou de escrever o último capítulo da nossa vida. Seu propósito 
eterno não só é nos levar para a glória, mas também nos trans-
formar à imagem do Rei da glória.24 

Fomos “criados em Cristo Jesus para as boas obras, previa-
mente preparadas por Deus para que andássemos nelas” (v.10). Não 
fomos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras. É só pela 
fé que somos justificados, mas a fé que justifica jamais vem 
sozinha. Não somos salvos pela fé acrescida de obras, mas sim 
por uma fé operante. O fato é que, embora as boas obras não 
sejam meritórias, todavia são tão importantes que Deus nos 
criou a fim de que as praticássemos. Assim dizia um professor 
meu: “Da mesma forma que é impossível alguém ser salvo por 
praticar boas obras, também é impossível um salvo não praticá-
-las”. A salvação é uma obra monergística de Deus. Em relação 
à salvação, as obras são o resultado, não a causa. Nossas obras 
não nos levam para o céu, mas levamos nossas boas obras para 
o céu (Ap 14:13).

Paulo fala sobre as obras que são resultado da salvação. 
Elas têm duas características. Em primeiro lugar, são boas 
obras. Elas são boas em contraposição às obras inspiradas pelo 
diabo, pelo mundo e pela carne (v.2,3). Essas obras não devem 
ser vistas em nós para nossa exaltação, mas para a glória de 
Deus (Mt 5:16). Em segundo lugar, elas são previamente pre-
paradas por Deus. Enquanto o descrente anda segundo o curso 

24 LOPES, Hernandes Dias. Op. cit., p. 58.
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deste mundo, o cristão anda nas boas obras que Deus preparou 
para ele de antemão. Isso quer dizer que Deus tem um plano 
para nossa vida e que podemos realizar, em vida, esse plano que 
Deus traçou para nós.25 

CONCLUSÃO

Nenhuma força em toda a criação tem o poder de fazer 
as mudanças que Paulo abordou em nosso texto de estudo. Os 
nossos melhores esforços não podem remediar a nossa condi-
ção depravada. Independentemente de quão inteligente seja-
mos, quão talentosos possamos ser, quão religiosos afirmemos 
ser, só a graça de Deus pode nos tirar da morte espiritual que 
enfrentamos. Paulo nos dá esperança. Se estamos em Jesus 
Cristo, nós que estávamos mortos agora estamos vivos. Éramos 
impuros, mas agora fomos purificados pelo sangue do Cor-
deiro. Éramos inimigos de Deus e objetos da ira divina, mas, 
agora perdoados, podemos ser chamados de filhos e amigos de 
Deus. Por seu amor, Deus nos salvou. Ele nos levantou. Ele nos 
recriou. E ele nos deu uma esperança – um futuro garantido! 

O mesmo poder que nos tirou da sepultura e nos deu 
vida espiritual pode, agora, santificar nossa vida para que pos-
samos ser um belo poema para Deus! Deus trabalha em nós 
antes de trabalhar por nosso intermédio. Deus trabalhou 80 
anos em Moisés para usá-lo por metade desse tempo. Deus 
trabalhou em José antes de levá-lo ao trono do Egito. Deus 
treinou Davi no deserto antes de pô-lo no trono de Israel. O 
poema de Deus, que é a nossa vida, ainda está sendo escrito.

25 LOPES, Hernandes Dias. Op. cit., p. 58.
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PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO EM CLASSE

1. Qual é a condição do ser humano não salvo? (vv.1-3)

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
2. Por que Deus agiu para nos livrar da escravidão da morte, 
salvando-nos das garras do pecado? (v.4)

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
3. Quais as três coisas que Deus já faz por nós em Cristo Jesus? 
(vv.5-6)

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
4. Por que Deus nos deu vida quando merecíamos ser banidos 
da presença dele? (v.7)

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
5. O que aprendemos sobre a graça de Deus a partir de 2:8-10?

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
6. Com relação à dicotomia “obras” versus “salvação”, o que 
Paulo nos ensina? Pode alguém gloriar-se de sua salvação? Por 
que sim ou por que não? (v.9-10)

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
7. Quais boas obras Deus preparou para você realizar? O que 
pode estar lhe impedindo de executá-las?

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________


