
 

Hoje em nossa reunião vamos falar 

sobre a Carta de Paulo aos Efésios, para 

isso vamos ler juntos o capítulo 1 (peça 

para uma pessoa ler em voz alta). 

Observemos que no v. 15 Paulo diz: “Por 

esta razão... não deixo de menciona-los em 

minhas orações”. Com isso, devemos 

refletir: Por qual razão? Quais são os 

motivos que incendiaram o coração de 

Paulo e fizeram brotar esta intercessão 

profunda pelos efésios? A resposta é 

descrita no verso 17, em que diz: “Peço 

que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o 

glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria 

e de revelação, no pleno conhecimento 

dele”. 

Na leitura do cap. 1 podemos afirmar 

que o pedido principal da sua oração é que 

os crentes soubessem a verdade de Deus 

sobre quem eles eram: “que Deus dê a 

vocês espírito de sabedoria e revelação”. 

Atualmente, muitos cristãos são portadores 

de uma deficiência visual espiritual, pois 

eles não se veem corretamente. E, nosso 

Deus deseja quebrar os espelhos ‘loucos’  e  

lhe  mostrar  a  sua  verdadeira  identidade. 

Somente com um espírito de sabedoria e 

revelação poderemos conhecer plenamente 

a Deus e a nossa própria identidade em 

Cristo. 

Por isso, veremos a seguir 3 verdades 

espirituais que devemos conhecer e assumir 

perante o nosso Deus: 

 

1ª Verdade - NÓS TEMOS UMA 

ESPERANÇA MARAVILHOSA (v.18): 

entenda que nós somos bombardeados por 

valores falsos, pois vivemos em contato 

com pessoas cujos alvos são a prosperidade, 

o conforto, a segurança, prestígio e 

inevitavelmente absorvemos este estilo de 

vida. Parece que este mundo é tudo o que 

existe e então passamos a viver apenas o 

aqui e o agora. O céu parece distante e a 

eternidade, um conto de fadas. 

Mas essa é uma imagem distorcida 

do nosso futuro. A Palavra diz que a nossa 

esperança é reinar com Cristo. Então, não 

importa o que aconteça nessa terra, nosso 

futuro é Cristo. 

 

Assim como os efésios, não se 

esqueça da maravilhosa e real esperança 

que você tem, pois diante dela, qualquer 

crise tem o seu valor diminuído. 

 

2ª Verdade - NÓS TEMOS UM 

VALOR INESTIMÁVEL (v.18): Paulo 

diz que devemos conhecer a “gloriosa 

herança de Deus”. O que é isso? Existem 

muitos sentidos para esta palavra, mas a 

Bíblia retrata muitas vezes desde o Antigo 

Testamento que nós somos a herança de 

Deus, que Ele nos vê como o seu tesouro 

pessoal. Então, você é um tesouro de Deus. 

Quebre os espelhos malucos que lhe dizem 

que você não é importante, ou que o seu 

valor depende da aprovação das pessoas. 

Deus te conheceu e te amou antes que o 

universo existisse. O seu valor é 

inestimável, um tesouro incomparável. 

 

3ª Verdade - TEMOS UM PODER 

INFINITO (v.19): muitas das vezes parece 

que o nosso futuro é definido em Brasília, 

ou no escritório do chefe, ou nos gabinetes 

do governo. E nos perguntamos: Qual o 

poder nós temos sobre as situações da vida 

ou sobre o nosso futuro? Paulo ora para que 

os efésios percebam o poder que opera 

neles, sendo verdadeiro dizer que o poder 

dos homens não se compara à suprema 

grandeza do poder de nosso Deus. 

Quando os discípulos encontraram o 

túmulo vazio eles perceberam que não 

tinham que ter medo, pois não foram os 

políticos ou a bolsa de valores que 

ressuscitou Jesus, mas o Espírito Santo. O 

MESMO que habita em você! Se você crer 

e tomar posse da verdade do poder infinito, 

nada nem ninguém roubará a sua vitória e a 

sua fé. 

 

  
 

              
           

 

                 

Verdades Espirituais 

 

“Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus 

Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de 

sabedoria e de revelação, no pleno 

conhecimento dele”. Efésios 1:7 

 

Semana 15 à 21 de 

Julho de 2019. 


