
MENSAGEM – AS BENÇÃOS 

DE DEUS E A IGREJA   

Texto - Efésios 1.1-14     
 

“A Igreja de Éfeso tem dois endereços: ela é 
cidadã do mundo (está em Éfeso) e ela é cidadã 
do céu (está em Cristo).”  Hernandez Dias Lopes.  

 

“Francis Foulkes diz que toda a vida do cristão 
está em Cristo.”  
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 Apóstolo de Cristo – Pela 

vontade de Deus.   

(versículo 1).  

Não por inspiração própria, A 

Igreja não nomeia apóstolos, 

eles são chamados por Jesus. 

 

Não temos mais apóstolos na 

Igreja contemporânea.  

 Ao Santos e Fiéis – 

(versículo 1).  

A  Cidade de Éfeso era o 

centro do culto de Diana.  

 

A palavra Santo não quer 

dizer uma pessoa que não 

peca. Os santos não são 

pessoas mortas canonizadas.  

Levítico 11.45-47  

I Pedro 1.16-16  

 

 

Uma saudação em 

Amor! 

Uma saudação 

Impactante! 
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Uma palavra sobre “Benção” – Ef. 1.3    

   

 No Antigo Testamento a palavra “benção” significa 
“abençoar” – barak – “benção” – berkah. Portanto, 
“joelho” ou “ajoelhar” – É provável que a ideia seja 
ajoelhar-se diante de um superior para receber uma 
benção.   

 

 Com base na função do joelho do corpo humano, 
Edmund Jacob sugeriu que, assim como, a função do 
joelho é ajudar a dar equilíbrio do corpo, a benção 
serve para equilibrar a vida do ser humano.   

 Sendo assim, viver uma vida equilibrada diante de 
Deus.   
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Sendo assim, gostaria de falar sobre alguns 

aspectos das bençãos de Deus e a Igreja – Ef. 1.3    

Três verdades merecem ser destacadas:  

   

 A fonte das Bençãos – Deus, o Pai, nos faz ricos 

em Jesus Cristo. Paulo começa com quem está 

por trás de toda benção: o Deus e Pai de nosso 

Senhor Jesus Cristo. Esse é o ponto de partida 

dele, e... é o seu também?!  

O grande problema é não começamos nosso 

pensamento com Deus, ao invés disto, nos 

baseamos em nossas experiências e circunstâncias.  
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Sendo assim, gostaria de falar sobre alguns 
aspectos das bençãos de Deus e a Igreja – Ef. 1.3    

Três verdades merecem ser destacadas:  

   

 A natureza de nossas bençãos – Nós temos 
toda sorte de benção espiritual.   

No Antigo Testamento, o povo tinha bençãos 
materiais como recompensa de sua obediência     
(Dt 28.1-13).  

Mas, hoje temos as “bençãos espirituais”. O 
espiritual é mais importante que o material.    
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Sendo assim, gostaria de falar sobre alguns 

aspectos das bençãos de Deus e a Igreja – Ef. 1.3    

Três verdades merecem ser destacadas:  

   

 A esfera das bençãos – Nas regiões celestiais 

em Cristo -    

Russel Shedd é de opinião que Paulo quer chamar 

nossa atenção, para a realidade de que já somos 

abençoados. As pessoas não convertidas estão 

interessadas primariamente em coisas terrenas!  

Esta semana vimos 2 Coríntios 2.14-16; 3.1-3.     
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Mais quais são as bençãos espirituais?   

   

 Fomos escolhidos e predestinados para um propósito – 
(4). Sermos santos e irrepreensíveis –  

Irrepreensível aqui significa “fidedigno” – alguém que é digno na 
fé, digno na vida, digno daquilo que compreendeu e creu acerca 
do evangelho. 

 

 Adotados como filhos – (5-6). Para o louvor da sua gloriosa 
graça. Estávamos mortos (2.1). Órfãos.  

 

  Temos a redenção nele – (7-8). Redenção (apolutrõsis) 
significa livramento mediante o pagamento de um preço, e era 
aplicada especialmente no resgate de escravos. 

Para nós a redenção é de graça, mas para Ele custou muito!  
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Mais quais são as bençãos espirituais?   

   

 Foi revelado o mistério da sua vontade, que ele 
estabeleceu em Cristo – (9-10).                                          O que é 
o mistério? (Cl 1.27).  

 

 Escolhidos para a Glória de Deus – (11-12).   

 

  Espírito Santo – selo e garantia – (13-14). O que representa o 
selo?  

1. Garante o caráter autêntico de um documento.  

2. Marcar uma propriedade.  

3. Proteger contra violação e dano.   

4. O selo é como assinatura do dono, atesta a genuinidade do 
documento.  
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CONCLUSÃO:  

 

A redenção tem 3 estágios:  

 

1. Fomos redimidos – Justificação (1.7); (Rm 5.1). 

2. Estamos sendo redimidos – Santificação        
(Rm 81-4).  

3. Seremos redimidos – Glorificação (1.14).   

 

   

     
  

 

 

 


