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carta aos Efésios 



Tema: “Orando pela Igreja” 

Introdução – Pr. Paulo Alessandro 

Qual o motivo da Oração?   
“Por essa razão” (3.1; 3.14).  

“Por essa causa”  

“Por esta causa”  

 A razão, (causa) é o amor pelos perdidos, pela 
Igreja!  

 A Igreja tem que ser o complemento de Cristo, 
o Corpo através do qual o Espírito de Cristo 
opera! Paulo ora por esta causa.  



Tema: “Orando pela Igreja” 

Gostaria de destacar no texto alguns aspectos da 
oração de Paulo pela Igreja –  

O primeiro aspecto refere-se a maneira e a direção 
correta do intercessor:   

 

 “Ajoelho-me” “me coloco de joelhos” (3.14).  

 

 “Diante do Pai” (3.14).  



Tema: “Orando pela Igreja” 

Gostaria de observar no texto alguns aspectos da 
oração de Paulo pela Igreja –  

O segundo aspecto refere-se a abrangência de sua 
oração, a intercessão inclui todos os cristãos:   

 

 “do qual recebe do nome toda a família nos 
céus e na terra”  (3.15).  

 

Igreja militante na terra x Igreja triunfante no céu 
– somos a mesma Igreja (Hebreus 12. 22,23).    



Tema: “Orando pela Igreja” 

Gostaria de observar no texto alguns aspectos da 
oração de Paulo pela Igreja –  

O terceiro aspecto refere-se ao pedido de 
fortalecimento de poder do Espírito Santo, amor  

  

 “Fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por 
meio do seu Espírito”  (3.16).  

 

 “Estando arraigados e alicerçados em amor” 
(3.17).   

 

    



Tema: “Orando pela Igreja” 
Gostaria de observar no texto alguns aspectos da 
oração de Paulo pela Igreja –  

O último aspecto refere-se a compreensão desse 
amor para experimentar a plenitude de Deus:   

 “qual a largura” (3.18) – o cristão deve entender 
que esse amor alcança todos os homens, 
abrange a totalidade da humanidade!   

 “qual o comprimento” (3.18) – o cristão deve 
saber que esse amor dura por toda eternidade!  

 “qual a altura” (3.18) – por esse amor Jesus veio 
do céus para nos trazer Salvação!    

 “qual a profundidade” – Esse amor tira o 
pecador da mais profunda lama, abismo!  

 

    



Tema: “Orando pela Igreja” 
Conclusão:  

 

Estar cheio de toda plenitude de Deus é conhecer 
esse amor de Cristo que excede todo 
conhecimento. (3.19)  

 

Como tem sido sua prática de oração? Tem orado 
por você mesmo e suas necessidades ou também 
tem orado pelos seus irmãos em Cristo, pela sua 
Igreja?  

 

Boa semana!     


