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Na oração que Paulo faz aos Efésios, está diante 
de nós algumas “marcas” que demonstram ser 

uma “Igreja Saudável” 

1. As duas coisas que devem caracterizar uma Igreja Saudável são: a 
“fidelidade” à Cristo e o “amor” aos homens. (Versículo 15).  

Antes da vinda de Jesus os fariseus tinham uma lealdade a Deus que os 
fazia considerar-se justos e desprezar àqueles que consideravam menos 
leais que eles. (ex: Fariseu e o Publicano).  

 O cristão verdadeiro ama a Cristo e ama a seus semelhantes. 

Como você tem equilibrado essa marca em sua vida?  
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2. Uma outra marca importante que demonstra ser saudável é a Intercessão 
pela Igreja (Versículo 16). Nesta intercessão Paulo pede:  

 Espírito de Sabedoria – (Versículo 17) - já sabemos que “sofia” é a sabedoria 
das coisas profundas de Deus. Conhecimento profundo de Deus para a “vida 
prática”.  - Você pode ter conhecimento e não ser sábio em sua forma de viver 
diante de Deus e dos homens.  

 Espírito de Revelação – (Versículo 17) - Paulo ora por uma revelação e um 
conhecimento mais plenos de Deus. O crescimento cristão no conhecimento e 
na graça é essencial. Todo profissional sabe que é um risco deixar de estudar.     

A vida cristã pode descrever-se como o esforço em conhecer cada dia melhor a 
Deus.    (WILLIAM BARCLAY ).          
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3. Uma outra marca importante que demonstra ser saudável é a 
“Iluminados os olhos do vosso coração” -      

Aqueles que O recebem em suas vidas têm os olhos iluminados, 
portanto, estão capacitados a ver (Mt 13:16; At 26:18; Hb 6:4;10:32).   

o coração (no grego kardias) não é apenas o centro das emoções, nem 
apenas o centro do intelecto ou compreensão, mas o centro de toda 
personalidade, “o homem interior em sua inteireza”      
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4. O apóstolo ora para que, através dos olhos do coração, seus leitores sejam 
iluminados a fim de saberem três coisas:       

 A esperança do Seu chamamento – (Versículo 18).    

O mundo antigo era um mundo sem esperança, dizia um ditado: “nunca ter nascido era a maior felicidade; a 
segunda, era morrer ao nascer”.  Mas, na oração de Paulo o futuro é glorioso!  

 A riqueza da glória da sua herança nos santos – (Versículo 18).     

Acredito que o maior legado, que alguém pode deixar para outra pessoa é “Deus”. Meu entendimento é que 
Deus é a nossa herança, “Salmo 16.5”.  A “eternidade com Deus” não tem preço.  

  A suprema grandeza do Seu poder – (Versículos 19, 20).  

“Dynamis” – traz a ideia de uma dinamite, um poder irresistível; Esse poder é tão tremendo, que é o mesmo 
poder que Deus exerceu para ressuscitar seu Filho.  Qual é a demonstração desse poder? (versículos 20-23).  

  



Conclusão: Você quer que nós Oremos por 
qual motivo?  
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