
Tema: “A Igreja de Deus” – um povo 
chamado da sepultura para uma vida plena! 

EFÉSIOS 2.1-10 
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INTRODUÇÃO!  
 

 

Tendo no capítulo 1 , falado sobre bençãos espirituais nas regiões 
celestiais, e sobre nossa posição como filhos escolhidos por adoção, 
Paulo vai agora nos falar sobre nossa posição em Cristo, retirados da 

sepultura e conduzidos em uma nova vida!  



  
Pr. Paulo Alessandro 

GRANDE IDEIA –  

 

“A nossa posição de vida plena em Cristo, não é conquistada por 
meio de cumprimento de regras ou rituais, mas nos é concedida 
pela Graça de Deus”. 



Sendo assim Paulo separa o texto em dois 
estágios: Problema e solução!  

O que Paulo faz, 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 -    

Portanto, do versículo 1 ao 3 – fala do problema. 

Do versículo 4 ao 10 – fala da solução.  

 

      
 



O problema do Homem sem Cristo!  

1.  O homem está morto espiritualmente – (versículo 1) –  

Mas, vale à pena definirmos a questão do pecado biblicamente.  

Pecado – é um estado de rebelião contra Deus, é estar nas trevas, estar morto 
espiritualmente.  

Pecados – Uma vez, que não estamos mais em “Pecado”, não estamos mais em 
rebelião contra Deus. Somos agora amigos de Deus. No entanto, nós praticamos 
pecados ainda como salvos – mas, a grande diferença é que o sangue de Cristo, nos 
purifica de todo pecado.  (I Jo 1.8-9).  

Mas, quando nós cristãos pecamos? Quando somos tardios em perdoar; 
arrogantes; não agimos com misericórdia; vingativos; pensamentos ruins...   



O problema do Homem sem Cristo!  

1.  O homem está morto espiritualmente – (versículo 1) –  

Morte espiritual – 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 familiarmente responsável. Pode ser um bom Pai, boa Mãe, um bom filho. 
(Lucas 6.32-34).    

“Morte espiritual” – quer dizer que a causa são as transgressões e os pecados.  

A palavra “transgressão” quer dizer queda, dar um passo em falso. Desviar do caminho. 

 Já a palavra grega “pecado” quer dizer errar o alvo,  ou seja, ficar aquém do padrão. 

 



O problema do Homem sem Cristo!  

2.  A condição do homem sem Cristo é desesperadora sem Deus – (versículo 2-3) –  

O pecado não é uma enfermidade que alguns homens contraem e outros não. É 
algo em que todo ser humano está envolvido e é culpado!   

Vivíamos seguindo um sistema do mundo e de Satanás. ( versículo 2).  

A nossa inclinação pecaminosa (Carne), os nossos desejos e pensamentos reinam 
em nós quando estamos sem Cristo. (versículo 3).  

O homem sem Jesus é merecedor da “Ira de Deus”. (versículo 3b).    



A solução para o Homem sem Cristo!  

3.  Somos redimidos por 4 verdades que Deus realiza em nosso favor  –         
(versículo 4-9) –  

Deus nos amou – Ele é rico em misericórdia e nos amou! (versículo 4). Rm 5.8   

Deus nos ressuscitou – Deu-nos vida juntamente com Cristo. (versículo 5-6).  

Deus nos exaltou – Juntamente com ele nos fez assentar nas regiões celetiais. 
(versículo 6).  

Deus nos guardou – A última verdade de Deus em nossa Salvação é que a Igreja 
possa glorificá-lo por toda a eternidade.  (versículo 7).   Ver I Cor 2.9   



Conclusão:   

Mas, onde eu me encaixo?  

 

Efésios 2.8-9  



“A nossa posição de vida plena em Cristo, não é 
conquistada por meio de cumprimento de regras ou rituais, 

mas nos é concedida pela Graça de Deus”. 

 


