
Efésios 2.11-18                    
“União de todos os povos, raças e 

culturas, somente em Cristo”. 
Pr. Paulo Alessandro 

 



• “O primeiro ministro” da Inglaterra – Neville 

Chamberlain, retornou exultante da Alemanha, em 

Setembro de 1938, proclamando que tinha convencido 

Adolf Hitler a desistir da guerra.  

• “Um ano depois” – Hitler invadiu a Polônia, e, no dia 3 

de setembro de 1939, a Inglaterra declarou guerra contra à 

Alemanha.  

• “A maioria de missões de Paz” – no mundo tem 

fracassado. O único pacto de Paz verdadeiro e eficaz foi o 

que Deus fez em Jesus. (2 Cor 5.18-19).  

 
Introdução - Pr. Paulo Alessandro 

 



Warren Wiersbe – diz que esse 
trecho, pode ser sintetizado em três 
palavras: Separação, Reconciliação e 

Unificação!    
Pr.PauloAlessandro 

 

Efésios – 2.11-22 



Separação – O que os gentios eram – (11-12). 
Aqui Paulo fala da condição dos gentios antes da 
vinda de Cristo!  

• Eram gentios por nascimento – “Gentio” – era um termo 

usado pelo povo judeu para se referir a estrangeiros, ou a qualquer 

outro povo que não fizesse parte da raça judaica.  

• Os gentios eram chamados a incircuncisão – “circuncisão” – 

uma cirurgia que era feita ao oitavo dia de vida dos meninos. O 

ato servia como um sinal da Aliança de Deus com seu povo.  

• Estavam sem Cristo – Significa “ungido” – Ungido de Deus.  

• Separados da comunidade de Israel – Os gentios estavam 

separados de Israel. Eles eram uma teocracia; (Salmo 145.1).   

• Sem esperança e sem Deus – “Israel” – sempre manteve 

esperança em Deus. (Pv 11.7).  



Reconciliação – Paulo diz: “vocês que estavam 
longe, foram aproximados.” (versículo 13).  

• Isaías – Ouviu a Deus dizer: “Paz, paz para os que estão 

longe e para os que estão perto”.  

• Mediante o “sangue de Cristo” -  através do sangue de 

Jesus – uma nova “Aliança”. (Lucas 22.20).  

• Sem muro / sem barreiras – O templo constava de uma 

série de átrios – o primeiro era o dos gentios, logo o das 

mulheres, o dos israelitas, o dos sacerdotes, e, finalmente o 

próprio santuário. (O muro de inimizade foi derrubado).  



Planta do 

Templo 
Destruindo as barreiras 
(versículo 14-15). Reconciliação!  



Reconciliação – Paulo diz: “A inimizade havia 
acabado, tanto judeus como gentios são em Cristo um 
novo homem” (versículo 15).  

• Mediante o “sangue de Cristo” -  É agora uma nova 

criatura (2.Cor 5.17); Forma-se um outro cidadão! Agora o 

cidadão do céu – (Filipenses 3.20).   

• A Cruz é o único caminho de Paz – “e reconciliar com 

Deus dos dois em um corpo, por meio da cruz”.  

A cruz destruiu a inimizade entre o homem e Deus.  

A cruz foi onde Deus puniu o nosso pecado.  

 Por intermédio da cruz, nasce um novo povo (Igreja).   



Unificação – (versículos 19-22). Paulo 
usa três figuras para ilustrar a unidade de crentes 
judeus e gentios:    

Em primeiro lugar ele fala de uma nação (2.19a).  

Em segundo lugar Paulo fala sobre uma família (2.19b). 

Esta família está no céu e na terra. (3.15).  

Não deve mais haver barreira racial, cultural, linguística e nem econômica. Somos um 

em Cristo!  

Em terceiro lugar Paulo fala sobre um santuário (2.20-22).  

Em Gênesis Deus andou com seu povo; Em Êxodo Deus decidiu morar com seu 

povo e habitou no “tabernáculo”; Até que os pecados de Israel afastaram a Glória de 

Deus; A seguir Deus habitou no templo; Mas, Israel pecou novamente; Então, Deus 

enviou seu filho e hoje por meio do seu Espírito habita na Igreja! No coração daqueles 

que confiam em Cristo e na Igreja coletivamente.   



Deus os abençoe e uma 

ótima semana!  


