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INTRODUÇÃO:
AUTOR, CONTEXTO E TEMAS

O

início da carta atribui sua autoria ao apóstolo Paulo (1.1) e
RSUySULRDXWRUFRQ¿UPDVXDLGHQWLGDGHDRORQJRGHOD  
Algumas vezes surgiram críticas entre os acadêmicos a
respeito da autoria paulina em razão de o estilo da carta (especialmente na
sua primeira metade) parecer mais abstrato, corporativo e repetitivo do que
em outras cartas do apóstolo. No entanto, esse pensamento revisionista não
DSHQDVQHJDDVFODUDVD¿UPDo}HVIHLWDVQDFDUWDFRPRWDPEpPSUHVXPH
LQJHQXDPHQWHTXHXPHVFULWRUQmRSRGHDOWHUDUVHXHVWLORD¿PGHDOFDQoDU
propósitos variados. Por exemplo, embora muitos temas e frases na Carta
de Paulo aos Colossenses também apareçam na Carta aos Efésios (mais uma
FRQ¿UPDomRGDDXWRULDSDXOLQD 3DXORHVFUHYHX(IpVLRVWHQGRHPPHQWHXP
tema mais sublime.
A maioria das cartas paulinas trata dos problemas ou do progresso de uma
LJUHMDHVSHFt¿FDRTXHUHTXHUXPDH[SRVLomRLQLFLDOGHYHUGDGHVGRXWULQiULDV
que posteriormente conduzirão a instruções práticas. Porém, a maioria dos
estudiosos entende que Paulo escreveu Efésios para todas as igrejas situadas
QDVUHGRQGH]DVGHeIHVRRXFXOWXUDOPHQWHLQÀXHQFLDGDVSRUHVVDFLGDGH3DUD
esse grupo de igrejas, inseridas numa cultura contrária ao evangelho, Paulo
apresenta temas grandiosos e inspiradores, os quais muitas vezes levam o
próprio apóstolo à doxologia e à oração.
Paulo escreveu aos efésios durante o tempo em que estava preso (cf. 3.1;
6.20), provavelmente durante seu período de prisão domiciliar em Roma, em
60-62 d.C. (descrito em At 28 e mencionado em Cl 4.3,10,18). Antes desses
dois anos de prisão, o apóstolo havia passado outros dois anos entre o cárcere
e idas e vindas ao tribunal, depois da sua prisão inicial por acusações falsas
feitas por compatriotas judeus em Jerusalém. As circunstâncias associadas à
prisão de Paulo e seu apelo a César o impediram de cuidar pessoalmente das
igrejas que havia estabelecido nas suas viagens missionárias. Apesar disso,
a sua visão, não obstante os quatro anos do seu encarceramento, estava mais
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livre e expansiva do que nunca. Paulo escreve com o entusiasmo de um pai
HFRPDYLVmRGHXPSURIHWDD¿PGHLQVSLUDUHVVDVLJUHMDVUHFpPFULDGDV
as quais ele deveria amar a distância.
Em vez de seguir seu padrão normal nas cartas de apresentar questões
doutrinárias direcionadas a problemas individuais, Paulo passa rapidamente
da saudação pessoal para uma explicação abrangente do plano eterno de
Deus para a salvação. Paulo diz que Deus predestinou seu amor aos efésios
antes da criação do mundo, e seu propósito para o seu povo santo culminará
na transformação do mundo por meio da igreja (cap. 1). O plano eterno de
Deus e seu poder soberano incluem e reúnem todas as raças, submetendo
o mundo inteiro ao reinado de Cristo por meio do ministério da igreja, e
são tão infalíveis a ponto de já terem garantido a participação dos cristãos
com Cristo no céu (cap. 1–2). O escopo de Paulo vai do horizonte passado
ao horizonte futuro da eternidade, ligando terra e céu, destruindo barreiras
humanas, revelando a origem e o propósito celestiais da diversidade de
GRQVGDLJUHMDHSRU¿PQRVFRPSHOLQGRFRPSURIXQGRDPRUjXQLmRj
misericórdia e à pureza na igreja (Ef 1–4). Em última análise, os cristãos
não são apenas assegurados quanto a um mundo transformado, um lugar no
céu e um propósito na terra, mas a eles é dito também como terem as suas
YLGDVHODUHVKDELWDGRVSHOR(VStULWR FDS± 3RU¿PVRPRVDVVHJXUDGRV
do poder do Cristo ressurreto para derrotar Satanás (cap. 6).
As instruções práticas na segunda metade da carta são reminiscências
de outras cartas paulinas, mas, dada a grandeza dos seus temas de abertura,
a majestade e intimidade de Deus por ele descrito e a esperança que esses
temas forneceram ao apóstolo, no decorrer dos seus próprios perigos, não
nos admiramos que a sua mente e o seu coração estivessem frequentemente
transbordando de doxologia e oração. Essa carta é corretamente citada como
sendo essencial para estabelecer as verdades da soberania de Deus na nossa
salvação pessoal. No entanto, quando elevarmos os nossos olhos para além
das nossas fronteiras pessoais para compartilhar, mesmo que seja apenas um
vislumbre da visão grandiosa de Paulo, então nós, também, nos juntaremos
à sua doxologia pela maravilhosa graça de Deus que salva pessoas, capacita
a igreja e, por meio disso, transforma o mundo.
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1
O NOSSO CHAMADO
Efésios 1.1-2

Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem
HPeIHVRH¿pLVHP&ULVWR-HVXVJUDoDDYyVRXWURVHSD]GDSDUWHGH'HXV
nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo (Ef 1.1-2).

“P

or favor, ore: a nossa igreja está em uma luta interna a
respeito da poligamia. Por favor, ore: rebeldes voltaram a
atacar esta primavera e nos forçaram a abandonar pessoas
que vínhamos tentando ajudar em situação de grande perigo. Por favor,
ore para que o catecismo em andamento nesta igreja recém-estabelecida
espelhe verdadeiramente a primazia do evangelho da graça e não simplesmente estabeleça a autoridade dos líderes locais para fazer novas regras em
reação aos costumes pagãos estabelecidos há gerações. Por favor, ore pela
minha tendência habitual de me ocupar com muitos afazeres, como se o
meu valor e o meu serviço para Deus dependessem de minha capacidade
de executar tarefas.”
(VVHVSHGLGRVGHRUDomRIRUDPIHLWRVSRU5LFN*UD\PLVVLRQiULRHP
%XQGLEXJ\R8JDQGD2VGHVD¿RVTXHHOHGHVFUHYHQRVVHXVUHODWyULRVGH
missão me deixam maravilhado com a sua fé – e com uma grande vontade
GHWHUXPDIpLJXDO3HQVHQDVHQRUPHVGL¿FXOGDGHVTXHHOHHQIUHQWDXPD
sociedade reduzida à pobreza extrema e dilacerada por uma guerra civil; uma
igreja local envolvida em pecado familiar e sexual arraigado há gerações e
culturalmente aprovado pela sociedade; uma liderança eclesiástica focada
em combater essas mazelas por meio do legalismo autoritário; e um coração
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que tenta ministrar em meio a todos esses problemas com uma segurança
UHÀHWLGDVREUH³RTXHSRVVRID]HUSDUDFRQVHUWDUWXGRLVVR´
O mundo interno e o mundo externo fazem tão grande pressão e trazem
WDQWRVGHVD¿RVTXHVHULDFRPSUHHQVtYHOVH5LFNIUDTXHMDVVHRXGHVLVWLVVH
mas ele não faz nada disso. De alguma maneira, a fé deu a ele a capacidade
GHHQFDUDUDUHDOLGDGHHDLPHQVLGmRGRVGHVD¿RVHDRPHVPRWHPSRVHUYLU
com perseverança, coragem e alegria. De onde vem essa capacidade de encarar
SUREOHPDVPDLRUHVTXHDVQRVVDVIRUoDVKXPDQDVHFRQWLQXDUFRQ¿DQGRTXH
Deus tem um propósito em tudo isso, e que não nos esforçamos em vão? Isso
pDOJRTXHWRGRFULVWmRGHVHMDVDEHUSRUTXHVDEHPRVRTXHVLJQL¿FDHQIUHQWDU
GHVD¿RVPDLRUHVGRTXHQyVPHVPRVDLQGDTXHRQRVVRFDPSRPLVVLRQiULR
não seja Uganda, mas nosso bairro, local de trabalho ou o lar.
6DEHPRVRTXHVLJQL¿FDHQIUHQWDUIDOWDGHUHFXUVRVHQmRVDEHUFRPRRX
se Deus irá suprir como desejamos. Muitos de nós também sabemos o que
VLJQL¿FDHQIUHQWDUIDPtOLDVFXMRVSUREOHPDVVHDUUDVWDPKiJHUDo}HVHQIUHQWDUHPSUHVDVHLJUHMDVWmRLQÀXHQFLDGDVSHORVSHFDGRVGDQRVVDFXOWXUDTXH
nem mesmo veem o que está errado. E nós nos perguntamos como faremos
TXDOTXHUGLIHUHQoDSRUTXHjVYH]HVWDPEpPQmRYHPRVRHUUR2VGHVD¿RV
que são maiores que nós não estão apenas fora de nós. Eles estão também
em nós. Se ousarmos olhar para dentro de nós mesmos, veremos nossa
incapacidade para vencer o pecado que assedia, nossas dúvidas persistentes
a respeito da nossa capacidade de fazer o que Deus nos chamou para fazer,
tanto no nosso lar quanto na nossa vida pessoal, e a resistência do nosso
coração em ceder à humildade libertadora do evangelho. A imensidão dos
GHVD¿RVLQWHUQRVHH[WHUQRVQRVID]WHUYRQWDGHGHGHVLVWLURXWDPEpPGH
fugir do chamado de Deus. “Senhor, é difícil demais. Não tenho forças para
isso”, grita o nosso coração. Como encarar problemas maiores que as nossas
próprias forças ou recursos? O apóstolo Paulo responde por nós nas primeiras
palavras da sua carta aos efésios. Sua introdução sinaliza as respostas da fé
QHFHVViULDSDUDID]HUIUHQWHDRVJUDQGHVGHVD¿RVGHXPDFXOWXUDH[WHULRUH
do nosso coração interior.

AFIRME A ORIGEM DE SUA FORÇA (1.1)
3DXORWHPSHODIUHQWHXPLPHQVRGHVD¿R(OHGHYHVHUXPDSyVWROR±PHQsageiro escolhido pelo Senhor Jesus aos gentios1 de Éfeso (Ef 1.1a e 1.2a).
1
Um público gentio é evidente à luz das referências a “vós, gentios” em Efésios 2.11 e 3.1 e na ênfase de
Paulo no seu papel de apóstolo aos gentios nessa carta (3.1-12; cf. Rm 11.13; 1Tm 2.7). Isso não exclui
a possibilidade de que também estivesse se dirigindo a cristãos judeus, o que explicaria sua ênfase na
unidade da igreja (tanto judeus quanto gentios) em 2.11–3.7.
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Não apenas historicamente a cultura deles opunha-se à mensagem do amor
da aliança de Deus, mas o povo da aliança – os judeus – está se opondo a que
os gentios recebam a mensagem. Imensas barreiras de diferenças culturais,
históricas e raciais confrontam o apóstolo. E o que ele pode fazer a respeito
disso? Ele está na prisão sob a guarda romana.2 Entenderíamos se Paulo
simplesmente tivesse dito: “Desisto, Senhor. Os obstáculos são maiores do
que eu mesmo. O Senhor terá de encontrar outra pessoa”. No entanto, Paulo
recusa-se a desistir porque ele reconhece que a sua força para enfrentar
os obstáculos está em provisões além de si mesmo: a Palavra de Deus e a
vontade de Deus.

A Palavra de Deus (1.1)
4XDQGR3DXORGL]TXHpXP³DSyVWROR´GH&ULVWR-HVXVHOHHVWiD¿UPDQGR
VHUXPPHQVDJHLURGHVLJQDGR2WHUPRQmRpLQFLGHQWDO2-HVXVFUXFL¿FDGR
que é o Cristo – o Ungido dos judeus, o Messias há muito tempo profetizado,
aquele que morreu e ressuscitou e está vivo ao lado de Deus, o Rei do universo, o Senhor que derrubou o violento Saulo na estrada para Damasco, a
¿PWUDQVIRUPiORQXPDYR]UHGHQWRUDDRVJHQWLRVDUHVSHLWRGRDPRUHWHUQR
de Deus –, esse mesmo Jesus Cristo é aquele que chamou Paulo para falar.
7XGRLVVRVLJQL¿FDTXHDOpPGHSHUWHQFHUD-HVXVRDSyVWRORWDPEpPR
representa de tal maneira que a sua mensagem equivale à própria voz de
Cristo. Quando Paulo fala sob a inspiração do Espírito de Deus, o próprio
Cristo fala. Quando Paulo fala de graça e paz aos efésios, é o próprio “Deus,
nosso Pai, [...] [e o] Senhor Jesus Cristo” que os estão abençoando. Portanto,
que importa para ele se está preso, passando necessidades ou que a oposição
que enfrenta seja grande? E fala em nome de Deus, e o fato de saber disso o
HQFKHGHFRUDJHPHGHWHUPLQDomRSDUDHQIUHQWDURVGHVD¿RVGRVHXFKDPDGR
Poderíamos pensar que o chamado especial de Paulo não nos autoriza a
WHURPHVPRWLSRGHFRQ¿DQoD³$¿QDOGHFRQWDVQmRVRXDSyVWROR´DOJXpP
GLULD³2TXHDFRQ¿DQoDGHOHWHPDYHUFRPLJR"´1DYHUGDGHWRGRVRV
FULVWmRVVHEHQH¿FLDPGRFKDPDGRGH3DXORRTXDOSRUPHLRGDVDEHGRULD
do seu Senhor, nos deixou um registro escrito da mensagem de Deus que
DLQGDHVWiGLVSRQtYHOSDUDQyV(QWmRTXDQGRIDODPRVFRP¿GHOLGDGHHVVDV
verdades, a Palavra de Deus é nossa. Podemos enfrentar oposição, resistência e privações, mas o conhecimento de que Deus fala conosco e por meio
2
A prisão de Paulo está implícita em Efésios 4.1 (cf. 3.13; 6.20). Provavelmente, trata-se do mesmo
período em que escreveu Colossenses e Filemom, uma vez que o mesmo mensageiro, Tíquico, é o portador da carta (Ef 6.21-22; Cl 4.7-9; observe, porém, 2Tm 4.12; Tt 3.12; At 20.4), e também acompanha
Onésimo (Cl 4.9; cf. Fm 10-14).
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GHQyVVLJQL¿FDTXHQmRVRPRVGHSHQGHQWHVGDQRVVDSUySULDVDEHGRULDRX
autoridade. Quer interagindo com a sociedade nos espaços públicos ou com
XPDPLJRHPGL¿FXOGDGHQDVDODGHHVWDUDWpDOWDVKRUDVGDQRLWH'HXVFRQtinua transmitindo as suas verdades por nosso intermédio. Não dependemos
somente das nossas próprias palavras. A Palavra de Deus é fonte de poder e
nos ampara quando nos deparamos com as limitações das nossas forças e a
LPHQVLGmRGRVQRVVRVGHVD¿RV

A vontade de Deus (1.1a)
Enfrentamos os nossos problemas não apenas com a Palavra de Deus, mas
também com a vontade de Deus. Paulo diz que ele é um apóstolo de Cristo
Jesus “por vontade de Deus” (v. 1b).3&RQWUDRVJUDQGHVGHVD¿RVTXHHOHHVWi
HQIUHQWDQGRHVVDD¿UPDomRpDVXDGHIHVDVXDRIHQVLYDHVXDFRQ¿DQoD
Paulo pode defender o seu direito de falar porque seu apostolado tinha
origem na vontade de Deus. Houve uma época em que seu único propósito
de vida era perseguir aqueles que confessavam Jesus como Senhor. Chegou
a segurar as capas daqueles que apedrejaram Estêvão. “Que direito ele tem
de falar em nome de Deus?”, alguém poderia questionar. De fato, nenhum,
a julgar pelo seu histórico. No entanto, Paulo não se tornou apóstolo por
causa de seu currículo, mas por ter sido redimido por Jesus Cristo, que o
disciplinou, o chamou e o comissionou. Paulo podia muito bem confessar
ser o maior dos pecadores, mas estava autorizado a falar em nome de Deus
SRUTXHHUDGDYRQWDGHGH'HXVTXHHOH¿]HVVHLVVR
Essa mensagem serve de consolo para nós também. Quando falamos em
nome de Deus e somos questionados por pessoas que conhecem o nosso passado, as nossas fraquezas e as inconsistências da nossa vida pessoal, podemos
D¿UPDUMXQWDPHQWHFRP3DXOR³6HRTXHGLJRHVWLYHVVHIXQGDPHQWDGRQD
minha vida, não teria moral nenhuma para falar. No entanto, o Senhor me
chamou, me disciplinou e me comissionou para falar em seu nome. Porque
Deus quer que eu fale, tenho o direito de falar”.
Mas a vontade de Deus não era apenas a defesa de Paulo, de que ele tinha
o direito de falar; era também a sua ofensiva. Como seu apostolado é da
vontade de Deus, Paulo podia dizer aos seus ouvintes: “Tenho o direito de
falar, e vocês a responsabilidade de ouvir”. Paulo tinha coisas muito duras
para dizer aos efésios e sabia que eles poderiam ignorar ou menosprezar as

3

Nas suas saudações iniciais, com frequência Paulo apresenta seu apostolado como resultado da vontade de Deus (1Co 1.1; 2Co 1.1; 2Tm 1.1). No contexto dos primeiros versículos de Efésios, esse tema
é ainda mais importante em vista da ênfase na vontade operativa de Deus na predestinação dos crentes
para adoção e glória (Ef 1.5,11-12; cf. 1.9).
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