
  

Tema: “As virtudes cristãs” 

Efésios 4.1-3 – Pr. Paulo Alessandro  



  

Tema: “As virtudes cristãs” 

Introdução – Pr. Paulo Alessandro 

 Paulo vai falar neste texto sobre a unidade no “corpo de 

Cristo”. Ele nos mostra que a unidade é extremamente 

importante para a proclamação do evangelho.  

 William Barcley vai nos dizer que a Igreja é o instrumento 

pelo qual Cristo age!  

 A Igreja é convocada a olhar atentamente para 3 verbos no 

texto:  

Vivam -  Sejam  - Façam  

 



  

Tema: “As virtudes cristãs” 

Introdução: 

“Todo cristão é desafiado a andar dignamente vivendo e 

mantendo a unidade, no corpo de Cristo” 

Versículo 4.1  

“Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam 

de maneira digna da vocação que receberam.”  
 

1 Qualidade de digno. 

2 Modo digno de proceder. 

3 Procedimento que atrai o respeito dos outros. 



  

Tema: “As virtudes cristãs” 

Baseado nisso, gostaria de indicar algumas maneiras 

de andarmos (vivermos) dignamente em Unidade:  

 

1. Sejam Humildes -  palavra grega “tapeinophrosine” – A 

humildade era desprezada pelos romanos, pois era sinal de 

fraqueza. (a qualidade de quem age com simplicidade). 

Portanto, a humildade tem por Cristo em primeiro lugar, os 

outros em segundo lugar, e o “Eu”, em último!  

Maior exemplo: Cristo – (Fp 2.1-11); A bem aventurança    

(Mt 5.3 pobre de espírito ou humilde).  



  

Tema: “As virtudes cristãs” 

Baseado nisso, gostaria de indicar cinco maneiras de 

andarmos dignamente em Unidade:  

 

2. Sejam Dóceis  -  palavra grega “prautes” – “mansidão” – 

Não é sinônimo de fraqueza, ao contrário, é a suavidade 

dos fortes, cuja força está sob controle.  

Sendo assim, uma pessoa mansa é aquela que não insiste em 

seus direitos, nem reinvindica sua própria importância de 

autoridade. Uma pessoa mansa prefere sofre o agravo o que o 

infligir. (I Cor 6.1-8).  



  

Tema: “As virtudes cristãs” 

Baseado nisso, gostaria de indicar cinco maneiras de 

andarmos dignamente em Unidade:  

 

3. Sejam pacientes  -  palavra grega “makrothymia” – é uma 

palavra tipicamente cristã, pois os gregos não 

consideravam uma virtude. É atitude de não revidar; quer 

dizer alguém aguentar com paciência pessoas 

provocadoras. É a pessoa que aguenta o insulto sem 

amargura, nem lamento. (I Cor 13.4-7).   



  

Tema: “As virtudes cristãs” 

Baseado nisso, gostaria de indicar cinco maneiras de 

andarmos dignamente em Unidade:  

 

4. Sejam amorosos  -  Agindo com um amor que “suporta os 

irmãos” – A palavra “suportar” aqui não é aguentar o outro 

em submissão à vontade de alguém, mas servir de amparo 

e suporte para o outro. “Suportar em amor” é a 

manifestação prática da paciência.  

Representa ser clemente com a fraqueza dos outros! Não 

deixando de amar por causa de suas faltas ou até ofensas.    
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Conclusão:  

 

Assim, estamos perante grandes virtudes da vida cristã: 

humildade; mansidão; paciência e amor. Estas virtudes 

derivam em uma última que é a “Paz”.  

Paulo adverte e admoesta que seus fiéis preservem 

zelosamente a “Sagrada Unidade”.     


