
1:1 Paulo, empregado pela agradável decisão de Deus e comissionado para representar Jesus 
Cristo ao santos em Éfeso, e também a todos os crentes em Jesus Cristo, 

1:2 Saúdo-vos com a graça e a paz que procedem de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. 

1:3 Vamos celebrar Deus! Ele nos presenteou em abundância com todas as bençãos divinas em 
Cristo. 

1:4 Ele associou-nos em Cristo antes da 1queda do mundo. Jesus Cristo é a prova que Deus já tem 
uma decisão tomada acerca da humanidade.  No seu amor, Ele sempre soube que nos iria 
apresentar de novo 2face a face perante Ele em perfeita inocência.  ( As implicações da queda são 
completamente canceladas. Paulo usa a palavra 1katabalo que significa “cair, colocar em um lugar 
de menor importância” em vez de themelios que significa fundação (ver 2:20); assim sendo traduz-se 
“a queda do mundo” em vez de “ a fundação do mundo”  como se encontra na maioria das 
traduções. Deus encontrou-nos em Cristo antes de nos perder em Adão! Estamos representados em 
inocência irrepreensível perante Ele! A palavra, 2katenopio, sugere a maior proximidade possível, 
face a face!) 

1:5 Ele é o arquitecto do nosso design; o coração de Deus sonhou com o nosso 1amadurecimento 
em Cristo. (Neste contexto adopção não tem o mesmo significado que na nossa sociedade ocidental, 
é um amadurecimento, como no Qpico Barmitsva Judeu. Ver Gálatas 4:1-6,  “...Para confirmar e 

selar o facto de sermos sua descendência, Deus enviou o Espírito de descendência para 
ressoar o eco “Abba” nos nossos corações.” Isto é 1huiothesia.) 

1:6 O seu plano de graça é para ser celebrado: ele grandemente nos agraciou e 
grandemente nos favoreceu em Cristo. O Seu amor pelo seu Filho é o seu amor 
por nós.  

1:7 Já que estamos (completamente representados) Nele, o seu sangue é o 
resgate que segura a nossa redenção. O seu perdoar dos nossos pecados mede 
a grandeza da sua graça. 

1:8 Esta graça que nos é mostrada comunica uma sabedoria e um 
discernimento do nosso valor que ultrapassa completamente qualquer 
definição.  

1:9 O segredo foi revelado! O Seu precioso sonho de amor desenrola-se agora 
em frente dos nossos próprios olhos. 

1:10 Na 1economia da plenitude to tempo, tudo culmina em Cristo; tudo o que 
existe no céu e tudo o que existe na terra está reconciliado Nele. (A palavra , 
1oikonomia, traduz-se como administração. “ Toda a história humana será consumada 
em Cristo, tudo o que existe no céu ou na terra encontrará a sua perfeição e plenitude 
nele.” –Philips”. Tudo o que está no céu, tudo o que está na terra, se resume Nele! – 
Knox 

1:11 Aqui está o nosso role no plano de Deus: Cristo é a medida da nossa 
porção, estamos Nele, inventados e definidos Nele. A intenção da impressão 
digital de Deus esta em exibição em nós. Tudo o que Ele conquistou é inspirado 
pela energia e intenção dos seus afectos. (Ver Romanos 8:29, “ Ele engenhou-nos 
desde o começo para satisfazermos o molde de filhos e imagem de acordo com a exacta 
impressão digital do seu design. Vemos a forma original e intencionada das nossas vidas 



preservadas no seu Filho; ele é o primogénito do mesmo ventre que revela a nossa 
origem. Ele confirma que somos invenção de Deus.”) 

1:12 Foi o nosso privilégio inicial (enquanto Judeus) acalentar a esperança 
Messiânica; as nossas vidas em Cristo estavam destinadas a promover 
profeticamente a celebração do seu 1glorioso plano para humanidade (1doxa, 
intenção, opinião.) 

1:13 Agora vós (gentios) também descobriram vocês mesmos que estão 
igualmente incluídos Nele tendo testemunhado a 1lógica de Deus 2descoberta. 
Que notícias excitantes! A vossa salvação é publicamente anunciada. 
Consistente com a promessa de Deus, O Espírito Santo dá garantia da vossa fé, 
como um selo de um anel de sinete que certifica um documento. Vocês estão 
Nele! ( A palavra , 1alethea vem de a+lanthano, que significa não estar escondido.  1ª 
palavra, lógica, de logos,  de verdade.) 

1:14 O Espírito Santo é a nossa ligação tangível à herança que foi resgatada e 
preservada para nós. O plano glorioso de Deus para o homem é a razão para a 
nossa celebração. (1Garantia, ou penhor vem de arabon, uma palavra Hebraica que 
significa entrelaçar, como duas partes interligando-se dando uma fiança e uma garantia. 
A garantia representa a transacção completa. O documento legal ou título representa o 
valor completo da transacção. Tal como um anel representa o casamento.) 

1:15 Tenho a certeza que conseguem apreciar como as notícias da vossa fé e 
amor me inspiram grandemente. 

1:16 Estou tão feliz por vocês; os meus pensamento e orações estão repletos de 
vós. 

1:17 Desejo que vão directamente à fonte; que o Deus do nosso Senhor Jesus 
Cristo, o Pai da glória desperte o espírito de sabedoria e de revelação em vós 
quanto à descoberta do seu 1plano. Desejo que conheçam por revelação o que 
Ele sabe de vocês desde sempre! ( 1O seu intento, doxa, gloria.) 

1:18 Oro que os vossos pensamentos sejam inundados com luz e entendimento inspirado; que 
visualizem claramente  a sua intenção em idenUficar-vos Nele para que saibam o quão preciosos 
são para Ele. Os santos são o seu tesouro e o troféu glorioso da sua porção! (Nós somos os bens de 
Deus e a medida da sua riqueza!) 

1:19 Oro que compreendam sem sombra de dúvida a magnitude do seu maravilhoso poder para 
connosco, os que acreditam. Fé revela o quão enormemente beneficiados somos em Cristo.  

1:20 Este poder é a mesma energia dinâmica que ele libertou em Cristo quando o levantou dos 
mortos e para sempre o estabeleceu no poder da sua mão direita nas realidades celesUais. 

1:21 Infinitamente acima de todas as forças combinadas de estatutos , autoridade, domínio ou 
governos; ele tem uma posição superior a qualquer nome que poderia alguma vez ser dado a 
alguém deste tempo ou época que ainda está por vir no futuro eterno. 

1:22 Quero que vejam isto: ele sujeitou todos estes poderes sob os seus pés. Ele é a cabeça e os 
ombros sobre tudo. Ele é a cabeça,  



1:23 a 1igreja é o seu corpo. A completude do seu ser que preenche tudo em tudo reside em nós! 
Deus não se pode fazer mais visível ou exibir-se mais precisamente. ( A palavra,1ekklesia, vem de 
ek, uma preposição que sempre denota origem, e klesia de kaleo, iden[ficar pelo nome, dar ; 

2:1 Visualizem onde Deus nos encontrou. Nós estávamos na armadilha mortal de um esUlo de vida 
inferior, constantemente vivendo abaixo da medida do 1impressão digital das nossas vidas. 
(Pecado é hamar0a, que vem de ha+meros, que significa sem forma ou sem a porção atribuída) 

2:2 Nós fazíamos parte de um padrão comum, arrastados por uma influência invisível e poderosa, 
uma energia espiritual que que nos adoptou como filhos à sua ditadura através de incredulidade. 

2:3 Naquele tempo nós todos fomos deformados e corrompidos na nossa conduta enlaçados numa 
mistura de luxúrias proibidas, guiados pelos desejos dos senUdos, totalmente envolvidos numa 
vida que tem expressão em jogos mentais; era como se uma paixão retorcida fosse a progenitora 
de uma espécie universal de pessoas. 

2:4 Nada disto pôde distrair o amor extravagante de Deus ; ele conUnuou a amar-nos exactamente 
com a mesma intensidade. 

2:5 Foi assim que a graça nos resgatou: o pecado deixou-nos mortos perante Deus, como cadáveres 
espirituais; mas mesmo naquele estado de morte e indiferença, Deus vivificou-nos juntamente 
com Cristo. O pecado provou o quão mortos estávamos ( a lei confirmava-o!). A graça revela o quão 
vivos estamos agora (o evangelho anuncia-o!) Quando apenas Deus o acreditava, Ele tornou-nos 
vivos juntamente com ele e elevou-nos juntamente com ele. ( Nós não contribuímos em nada para 
a nossa salvação! O plano de Deus desenrolou-se no mistério do evangelho declarando a nossa 
inclusão conjunta na morte e ressurreição de Cristo; Deus encontrou-nos em Cristo antes de nos 
perder em Adão! ( Efésios 1:4) Na economia de Deus, quando Jesus morreu, nós morremos. Deus viu-
nos em Cristo, na sua morte e ressurreição antes de nós nos vermos a nós mesmos lá! Ele declarou a 
nossa co ressurreição com Cristo em 800 AC (Oseias 6:2)!) 

2:6 (Tal como fomos incluídos na sua morte), somos incluídos na sua ressurreição. Nós fomos 
também elevados na sua ascensão para estarmos igualmente presentes na sala do trono das 
realidades celesUais onde estamos sentados com ele na sua autoridade execuUva. Nós somos 
completamente representados por Cristo. (A nossa posição conjunta em Cristo define-nos. Isto 
jamais será algo distante a alcançar mas antes o nosso ponto de par[da imediato.) 

2:7 ( Num único acto triunfante de jus[ficação Deus salvou-nos de uma condição ínfima para uma 
condição suprema. Aqui estamos nós agora, revelados em Cristo na mais alta posição de  êxtase! Se a 
história do homem não pode distrair o amor extravagante de Deus,) imaginem como Deus é capaz 
por uma perpetuidade intemporal (o futuro eterno) exibir o troféu da riqueza da sua graça 
demonstrada na sua bondade para connosco em Jesus Cristo. A graça exibe evidência excessiva do 
sucesso da cruz. 

2:8 A vossa salvação não é uma recompensa por bom comportamento! Tem a ver com graça do 
princípio ao fim; vocês não Uveram nenhuma influência. Até o dom de acreditar reflecte a fé de 
Deus! (Vocês não inventaram a fé; foi a fé de Deus para começar! É de fé em fé (Romanos 1:17) Ele é 
ambos a fonte e a conclusão da fé) Hebreus12:2)) 

2:9 Se isto pudesse ser alcançado por qualquer acção vossa, haveria razão para vanglória. 



2:10 Nós somos engenhados pelo seu design; ele moldou-nos e produziu-nos em Cristo. Somos o 
seu artesanato, a sua 1poesia. ( Deus encontra expressão inspirada de Cristo em nós. A palavra 
Grega para artesanato é  1poeima.) Somos 2totalmente aptos para fazer o bem, equipados para 
mostrar uma evidência caUvante da sua imagem em nós em tudo o que fazemos. ( Deus fez tudo o 
possível para encontrar expressão espontânea e sem esforço do seu carácter em nós no nosso es[lo 
de vida a cada dia). A palavra, 2proetoimatso, traduz uma noção que Deus preparou uma auto 
estrada para nós para nos levar como reis, tal como o costume Oriental, onde as pessoas iriam à 
frente do rei para nivelar as estradas para fazer a viagem do reio mais fácil e confortável possível. 
(Isaías 40: 3-5)) 

2:11 Lembrem-se de onde vieram; (não só estavam espiritualmente mortos); há não muito tempo 
ainda eram classificados como não-Judeus, à supergcie não Unham nada que vos ligasse a eles. 
Eles gozavam convosco porque vocês não parUlhavam da sua marca disUnta de circuncisão, que 
era a sua reivindicação de honra! 

2:12 Naquela altura estavam distanciados da esperança Messiânica; não Unham nada em comum 
com Israel. SenUam-se como estrangeiros relaUvamente ao pacto da promessa proféUca, vivendo 
uma vida sem esperança num mundo onde Deus parecia ausente. 

2:13 Mas agora, uau! Tudo mudou; descobriram que vocês estão posicionados em cristo. Aquilo 
que um dia parecia tão distante está agora tão perto; o seu sangue revela a vossa inocência 
redimida e a vossa verdadeira origem. 

2:14 É nele que somos um e estamos em paz com todos; ele dissolveu toda a definição de divisão. 

2:15 Na sua encarnação, ele tornou as leis e regulações cerimoniais de todo o sistema Judaico 
inúteis como medida de jusUficação da vida e conduta humanas. Porque ele morreu a morte da 
humanidade, toda a base para tensões e hosUlidades foram completamente removidas. A paz que 
ele proclama revela uma nova raça humana, criada e definida em Cristo, em vez de dois grupos de 
pessoas separadas pelas suas idenUdades étnicas e diferenças. 

2:16 Ambas as partes estão completamente representadas e reconciliadas com Deus num corpo 
humano através da cruz. Ele resUtuiu a harmonia passada; tudo o que se opunha a isto foi 
completamente derrotado. 

2:17 Com base nisto ele fez a sua aparência pública, proclamando as boas novas de paz a toda a 
humanidade; tanto àqueles que se senUam deixados de fora (quanto às promessas e aos pactos) , 
tanto aos que sempre esUveram perto (por causa da sua iden[dade judaica), 

2:18 Por causa de Cristo, tanto Judeus como GenUos agora disfrutam de acesso igual ao Pai num 
único Espírito. 

2:19 A conclusão é clara, vocês já não são mal vistos como estrangeiros; estão onde pertencem e 
fazem parte de uma família chegada onde ninguém é suspeito ou inferior. 

2:20 As vossas vidas dão definição visível à estrutura espiritual, tendo sido construídos por Deus 
sobre a fundação que os profetas e os apóstolos proclamaram. A primeira evidência deste edigcio 
foi o próprio Jesus Cristo que é Ele mesmo a pedra principal. (Ele é o primeiro testemunho visível da 
imagem e semelhança restaurada de Deus em forma humana.) 



2:21 Nele todos nós somos como peças de Lego 1vivas encaixadas  na mesma textura (1conversa) , 
dando uma arUculação sempre 2crescente a um 3santuário móvel global interligado com o Senhor. 
(A palavra, 1sunarmologeo, vem de sun, que significa união, harmo que significa harmonia, e logeo 
que significa conversa. A palavra, 2auxano, significa expandir com crescimento. A palavra, 3naos, é 
traduzida como o lugar mais sagrado de habitação.) 

2:22 Nele vocês estão conjuntamente construídos como  permanente residência  espiritual de 
Deus. Vocês são a morada de Deus! 



3:1 O meu ministério não é medido pelo tamanho da minha cela de prisão. Estou confinado pela 
sua graça; Jesus Cristo é o meu guarda. Vocês são a razão de eu estar aqui. (A graça mede o meu 
ministério; esta cela de prisão não pode esconder a minha mensagem de vocês!) 

3:2 É de conhecimento comum que me foi confiada uma mensagem que revela o quão incluídos 
vocês GenUos estão na graça presenteada de Deus.  

3:3 Devem ter ouvido como este mistério me foi revelado, numa revelação dramáUca que quebrou 
o silêncio de um segredo guardado por um longo tempo. Eu escrevi brevemente sobre isto 
previamente. 

3:4 Ao ler estas palavras, irão 1perceber o meu discernimento do mistério de Cristo. 
(1discernimento ou entendimento; de sunesis, como unindo-se juntamente como dois ribeiros) 

3:5 Em nenhuma geração anterior houve um entendimento mais extenso e detalhado (da 
totalidade das consequências da graça) como agora tem sido descoberto no Espírito aos seus 
embaixadores que puseram a promessa proféUca à vista de todos! A Humanidade (os filhos do 
homem) podem agora compreender que a palavra proféUca foi cumprida neles! Tudo o que os 
profetas viram, está agora declarado! Tanto os profetas (que viram isto antes do tempo)  e os 
apóstolos (que agora proclamam isto) estão aprovados em Cristo. 

3:6 A presença do que eu vejo revela o facto que a mulUtude da humanidade é parUcipante 
conjunta na mesma herança (juntamente com Israel). Somos todos parte de um só e mesmo corpo 
em Cristo. As Boas novas é que a promessa de Deus é igualmente relevante e aplicável a todos. 

3:7 Este Evangelho define o meu ministério; eu estou sobrecarregado pelo presente da sua graça!  

3:8 Eu sou de longe o santo de menor categoria. (a minha reivindicação à fama enfa[za o fato de 
que a graça é um presente e, certamente, não uma recompensa por bom comportamento.) A sua 
graça me qualifica para declarar este tesouro inexplorado de Cristo nas nações. 

3:9 O mandato da minha mensagem é fazer com que todos os homens vejam. A revelação deste 
segredo eterno é trazer a público uma associação que tem sido desde sempre escondida em Deus; 
Jesus Cristo é a impressão digital da criação. (Ef 1:4)  

3:10 Cada autoridade invisível e governo na arena dos céus está agora confrontado com a exibição 
da sabedoria de Deus. A igreja age como um prisma que dispersa a magnitude variada de Deus em 
forma humana.  

3:11 Jesus Cristo, nosso chefe e proprietário, dá a definição  ao pensamento pré determinado e 
intemporal de Deus (de 1pro-thesis). 

3:12 Sua fé em nós dá integridade às nossas vidas. Nós ecoamos e arUculamos a conversa inicial 
publicamente. (Nele nos expressamos livremente e abertamente) Ele é a nossa plataforma para um 
público global.  

3:13 Vocês não têm  nenhuma razão para se senUr envergonhados ou responsáveis pelo que eu 
estou  a sofrer, sintam-se antes honrados! 

3:14 Sobrecarregado  pelo que a graça comunica, me ponho de joelhos em reverência diante do 
Pai. 



3:15 Todos as famílias na terra e no céu originam nele; o nome de família da humanidade provem 
dele , e ele conUnua a ser a idenUdade autênUca e original de cada nação.  

3:16 Eu desejo que vocês percebam o que o Pai lhes deu a parUr de seus próprios recursos 
ilimitados, de modo que vocês possam ser fortalecidos de forma dinâmica interior mente pelo 
Espírito de Deus. 

 3:17 Isto terá um impacto na vossa fé com capacidade para compreender completamente a 
realidade do Cristo interno . Vocês estão enraizados e fundados em amor . O amor é a sua fonte 
interior invisível , assim como as de raízes de uma árvore e a fundação de um edigcio. ( A dimensão 
de vossa pessoa interior excede qualquer outra medida que poderia defini-los 

 " O Espírito Santo é para mim o que ele era Jesus , a própria vida da minha personalidade . " - . 
Andrew Murray) 

3:18 Este é o vosso reservatório de 1força super humana - que faz com que vocês como santos  
2compreendam  coleUvamente a extensão ilimitada de seu amor em largura, em comprimento, em 
altura (categoria) , e as extremidades das suas profundezas. (A palavra , 2katalambano , significa 
entrar em acordo com , como se fosse  o seu próprio ; . 1exischuo significa inteiramente competente, 
habilitado para  2compreender )  

3:19 Eu desejo que vocês se tornem inUmamente familiarizados com o amor de Cristo ao nível 
mais profundo possível, muito além do alcance de uma mera compreensão  académica e 
intelectual . No âmbito desta equação, Deus encontra a expressão suprema de si mesmo em vocês! 
(Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus! Acordem  para a consciência da sua 
proximidade! A separação é uma ilusão!  A união foi desde sempre a  ideia de Deus!  Ele deseja 
expressar-se através do vosso toque, da vossa voz, da vossa presença ;  Ele está tão feliz em morar 
em vocês! Não há lugar no universo onde ele preferiria estar! )  

3:20 Nós celebramos aquele que nos sobrecarrega fortemente a parUr de dentro . O nosso maior 
pedido ou mais surpreendente sonho não pode igualar a proporção extravagante de seus 
pensamentos em relação a nós .  

3:21 Ele é o autor e a conclusão da glória em exposição na 1ekklesia , espelhado em Cristo Jesus. 
Isto conUnua em cada geração, não só neste século, mas também nas incontáveis eras vindouras. 
Amém! (A palavra , 1ekklesia , geralmente traduzido  de igreja, vem de ek , uma preposição que 
sempre denota origem e klesia de kaleo , iden[ficar pelo nome, dar um sobrenome , a ekklesia é a 
expressão de sua imagem e semelhança resgatadas na vida humana) 

4:1 O fato de eu estar na prisão não diminui a minha consciência de que eu estou em Cristo! A 
minha completa  existência  é definida e restrita a ele . O detalhe da vossa  vida do dia- a-dia  
3provem da consciência da vossa verdadeira 2idenUdade e valor , conforme definido nele . ( Nós 
estamos realmente sentados juntamente com ele nos lugares celes[ais! [ Gal 2:06 ] Nenhuma 



distração ou contradição pode reduzir minha vida a qualquer outra realidade . Para  1caminhar 
dignamente , como em axios , o que significa ter o peso de outra coisa, como de valor , com o mesmo  
valor. O vosso  chamado ou vocação , de 2kaleo , de sobrenome, para iden[ficar pelo nome e 
3parakaleo , inspirada a par[r de  dentro para viver a vida do vosso design)  

4:2 Mansidão e ternura são o tecido da vossa composição , o que vos permite mostrar compaixão, 
mesmo em situações aparentemente impossíveis , ansiosamente suportando-vos uns aos outros 
em um ambiente onde reina o amor .  

4:3 Sejam vigilantes para proteger a vossa unidade de espírito . Somos prisioneiros da paz. 
Confirmamos o fato de que há apenas um só corpo; também, que há apenas um só  Espírito.  

4:4 Estamos idenUficados em uma mesma expectaUva (esperança ) , não há plano B. Nós 
carregamos o mesmo 1sobrenome . ( Chamado , 1kaleo , iden[ficar pelo nome, dar um sobrenome .   

4:5 Estamos empregado pelo mesmo chefe; nós parUlhamos a mesma fé e nosso bapUsmo diz a 
mesma coisa . (Estamos igualmente incluídos na sua morte e ressurreição .)  

4:6 Só há um só Deus. Ele conUnua a ser o Pai supremo do universo. Nós exisUmos porque Ele 
existe. Ele está presente em tudo, ele é acima de tudo, por tudo e em tudo. (Ele não está longe de 
cada um de nós ; Nele vivemos , nos movemos e temos nosso ser.  Somos de facto a sua descendência 
[ Atos 17:24-28 ])  

4:7 O dom de Cristo dá dimensão à graça e define nosso valor individual. ( A graça foi dada  a cada 
um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Uma medida , um valor! O nosso valor é definido 
pela sua oferta e não por uma recompensa pelo nosso comportamento. )  

4:8 A escritura confirma que ele levou-nos como troféus na sua procissão triunfal em lugar elevado 
, ele 1recuperou seu dom (semelhança ) no homem. (Ver Efésios 2:6, Também estamos elevados na  
sua ascensão a ser igualmente bem-vindos na sala do trono do reino celes[al onde estamos agora 
sentados juntos com ele na sua autoridade. Citações do texto hebraico, Sl 68:18 , 1lakachta 
ma6anoth baadam , tens presentes tomadas no homem, em Adão . [ Os dons que Jesus Cristo 
distribui ao homem, Ele  recebeu no homem,  pela e em virtude da sua encarnação. Comentário de 
Adam Clarke. ] Nós nascemos de novo em sua ressurreição. 1 Pedro 1:3, Hos 6:2)  

4:9 O fato de que ele subiu confirma sua descida vitorioso nas covas mais profundas do desespero 
humano. (Ver João 3:13 : "Ninguém subiu ao céu senão aquele que 1desceu do céu, o filho do 
homem.  " Toda a humanidade se origina a par[r de cima , somos 1anouthen , que se traduz como de 
cima [ ver Tg 1:17, 18 ] . )  

4:10 Agora Ele ocupa a posição mais alta da autoridade das regiões mais baixas, onde ele se 
abaixou para nos resgatar para a mais alta autoridade nos céus, tendo executado a sua missão 
perfeitamente. (O homem caído é totalmente restaurado à  autên[ca autoridade da vida de seu 
design. [Sl 139:8].) 

4:11 O que Deus tem em nós é um presente embrulhado para o mundo : alguns são comissionados 
a ser pioneiros, outros são dotados profeUcamente , alguns como anunciadores das boas novas, 
alguns como pastores com um verdadeiro dom de cuidar e tomar conta, e outros têm um dom 
para incenUvar a instrução através de conhecimento  e revelação. (Mensageiros, comunicadores , 
conselheiros e treinadores - Rob Lacey )  



4:12 Cada faceta do seu dom tem como objecUvo  equipar completamente e capacitar os santos 
para a obra do ministério, para que possam contribuir mutuamente na sua função específica de 
dar definição ao corpo visível de Cristo . 

 4:13 O propósito destes dons do ministério é apresentar a todos em pé de igualdade e em 
unidade de fé, acreditando exactamente o que o Filho de Deus acredita e saber com precisão o que 
ele sabe a nosso respeito . Estando face- a-face em igual estatura para a medida da 1plenitude de 
Cristo. (A palavra , 1pleroma , significa uma vida cheia até a borda com Cristo , como um navio de 
carga transportando a sua carga . )  

4:14 A vida mais perigosa que podem viver é uma vida de ignorância . Vocês são deixados como 
um bebé num navio fora de controlo nas ondas e nos ventos das tempestades da vida. O rolar  dos 
dados é o que manda , enquanto que os ensinamentos enganosos de homens e seus truques  vos 
distraem e entretém.  

4:15 O 1amor dá a sua voz à verdade. A conversa que a 2verdade inspira cria uma atmosfera na 
qual o crescimento é espontâneo  e inevitável. A pessoa completa  é abordada em Cristo, que é a 
cabeça do corpo; ele é a conclusão da comunicação de Deus com o homem. (Amor , 1agape , vem 
de ago,  liderar como um pastor conduz as suas ovelhas , e pao , para descansar. O descanso de Deus 
celebra nossa perfeição ; agape é ver o mesmo valor que Deus vê em cada pessoa. A  2verdade como 
é espelhada em Cristo [v 21] . )  

4:16 1Dele flui a composição original e os detalhes do nosso desígnio como palavras entrelaçadas 
em poesia , ( 1como um maestro de música, 1epichoregeo ) elas  associam-se  camada sobre camada 
para completar a harmonia, seguindo o ritmo de seus pensamentos , como pegadas . Enquanto 
isso, o corpo vive e pulsa com a energia do amor. Cada expressão individual encontra sua medida 
completa nisto. (Veja os versículos 8-16 : " mensageiros, comunicadores , conselheiros e treinadores. 
Todos com o mesmo objec[vo: fazer com que  a tripulação trabalhe juntamente  e faça bem aos 
outros.  A igreja não é um corpo desmembrado e disfuncional  mas um amante de pessoas 
totalmente  funcional , bem equilibrado e coordenado " - Rob Lacey )  

4:17 o meu apelo mais urgente para vocês no Senhor é o seguinte: vocês não têm nada em comum 
com a loucura das 1massas de mente vazia ; os dias de viver as vossas vidas e assuntos de uma 
forma sem senUdo não existem mais!  ( Os gen[os , 1ethnos , as massas de pessoas que andam na 
vaidade de suas mentes .)  

4:18 A vida do vosso desígnio  parece estranha para eles  porque as suas mentes estão escurecidas 
através de um coração endurecido governado pela ignorância. Eles estão cegos na ilusão dos 
senUdos como sua única referência , teimosamente usando uma venda em plena luz do dia . 
(Dureza de coração é o resultado de um entendimento obscurecido ; uma mente velada por 
incredulidade [ Ver 2 Corín[os 4:4 ] )  

4:19 Tendo-se tornado condicionados a uma vida distanciada de Deus , eles estão calejados no seu 
espírito , e são impulsionados por luxúria e ganância, pois eles têm-se totalmente abandonado  a 
viver sem vergonha escandalosamente . (Ver Rm 1:19-23 ) 

 4:20 Que contraste total é Cristo ! 

4:21 Não é possível estudar Cristo em qualquer outro contexto , ele é a encarnação, ouçam-no 
ressoar dentro de você! A verdade sobre vocês tem a sua referência final em Jesus. (" A verdade 



como ela é em Cristo " Ele não veio introduzir um novo conjunto de regras corrompidas!  Ele não é 
um exemplo para nós, mas de nós ) 

 4:22 Agora vocês estão livres para despirem essa velha idenUdade como uma roupa desgastada e  
imunda . A luxúria corrompeu-vos e enganou-vos a usá-la. ( Assim como um actor que usou uma 
capa para uma função específica que ele [nha de interpretar , a iden[dade falsa já não é 
apropriada!)  

4:23 Serem renovados nas vossas mente interiores (Refle[ndo na verdade sobre vocês como é 
exibida em Cristo ) fará com que vocês sejam completamente reprogramado na maneira como 
pensam sobre si mesmos! ( Note que Paulo não diz: " Renove m as suas mente!"  Esta transformação 
acontece no espírito da vossa mente , despertado pela verdade em um nível muito mais profundo do 
que uma simples consen[mento intelectual e acadêmico. ) 

 4:24 Mergulhem plenamente nesse novo homem em forma de Deus vindo de cima! Vocês são 
criados à imagem e semelhança de Deus . Isto é o que verdadeira jusUça e sanUdade são.  

4:25 Fingir e menUr uns aos outros fazia parte da vida anUga, agora a verdade conUnua a ser a 
inspiração constante em todas as vossas conversas. Estamos relacionados uns com os outros como 
diferentes partes do mesmo corpo. ( O que significa que enganar um ao outro seria enganar a si 
mesmo! A verdade só encontra contexto em Cristo [v 21] )  

4:26 Mesmo se acharem que têm uma desculpa válida , não deixem que a raiva domine o seu dia ! 
Se vocês não lidarem com isso imediatamente (à luz da semelhança de Cristo em vocês) o sol se põe 
para vocês e o vosso dia  torna-se numa das oportunidades perdidas , onde a escuridão usa a raiva 
para engana-los a pecar.  

4:27 Qualquer pecado que vocês toleram é um convite aberto ao diabo. Não lhe dêem um estrado 
para agir.  

4:28 Se vocês eram um ladrões anUgamente , agora já não são mais. Encontrem um trabalho 
honesto, onde o fruto do seu trabalho pode ser uma bênção para os outros!  

4:29 Em vez de falar à toa, as vossas bocas são agora uma fonte de graça, dando encorajamento e 
inspiração todos ao alcance da voz . 

 4:30 O Espírito Santo é o seu anel de sinete de Deus para confirmar que vocês estão resgatados 
para viver a vossa vida à luz do dia, qualquer conduta que pertence à noite entristece -O.  

4:31 Tomem a mais forte possível oposição contra toda forma de comportamento distorcido nas 
vossas próprias vida . Não se permitam ser rancorosos; explosões de emoção violenta e raiva não 
têm poder sobre vocês. Vocês não têm de gritar para explicar o vosso ponto de vista. As pessoas 
devem-se senUr seguras nas vossas conversa e, portanto, calúnias e palavras pejoraUvas (blasfémia 
) estão de fora! 

 4:32 Sejam inspirados por bondade e compaixão , perdoarem-se mutuamente , quando se sentem 
irritados e frustrados demonstra a forma como Deus graciosamente nos tratou em  Cristo. 



5:1 Imitem a Deus , você são a sua descendência.  

5:2 Façam assim : deixem que o amor de Cristo seja a vossa vida , lembrem-se de como ele se 
abandonou a nós. O seu amor é contagioso, não relutante, mas extravagante. Amor sacrificial 
agrada a Deus como o doce aroma de adoração. (Lembrando o óleo sagrado da unção e o incenso 
aromá[co puro de especiarias , o trabalho de um perfumista , para ser queimado sobre o altar de 
ouro de incenso no átrio interior da tenda da congregação [ Ex 37:25-29  .)  

5:3 O amor não tem nada em comum com a luxúria, actos imorais ou ganância. A ausência destas 
razões, até mesmo na maneira como vocês falam define um padrão de excelência . 



 5:4 Qualquer linguagem 1distorcida , sarcasmo, ou piadas de baixo nível são desnecessários ; 
prefiro que a  graUdão enfeite as vossas conversas. (A palavra , 1morologia , significa desfigurado , 
discurso exagerado. ) 

 5:5 A vida de Cristo dá uma definição disUnta ao reino de Deus. Vocês não podem viver uma vida 
dupla. Abusando pessoas através de adultério , luxúria e ganância é como adorar uma imagem 
distorcida de si mesmo , que é o que a idolatria é. 

 5:6 Evitem qualquer associação com aqueles que empregam palavras ocas para seduzi-los; 
1incredulidade produz apenas uma raça de gente que distorce o padrão do seu propósito como 
portadores da imagem de Deus, o que certamente não 2agrada a  Deus. ( A frase 1uious  tes 
apeitheias , traduz-se como incredulidade produz uma raça de pessoas, e não filhos da 
desobediência, como a maioria das traduções traduz. A  palavra , 2orge , significa emoção de mente , 
da palavra , oregomai , ou seja, es[car-se  a si mesmo para fora , a fim de tocar ou de entender 
alguma coisa, para chegar a ou desejar algo . )  

5:7 Não permitam que a vossa incredulidade vos inclua em sua companhia. 

5:8 AnUgamente vocês estavam lá, presos na mesma escuridão, mas agora sois luz;  a vossa vida 
confirma que a luz reina. 

5:9 A colheita espiritual da luz é evidente em tudo o que é excelente , inocente, e de integridade 
impecável.  

5:10 Isto dá uma certa evidência da vida que agrada a Deus. 

5:11 Não tolerarem nada nas vossas vidas que vos associe com a escuridão, para vocês não há 
lucro qualquer nela . Deixem a luz dissipar qualquer resíduo de escuridão em vocês. 

 5:12 Ao murmurarem sobre atos vergonhosos que as pessoas fazem em segredo, vocês dão a tais 
coisas fama indevida .  

5:13 As trevas perdem o seu poder sobre as coisas em que a luz se manifesta. A luz remove a 
escuridão.  

5:14 Esta é a mensagem da luz; Cristo desperta-vos do vosso sono embriagado e ressuscita-vos 
para fora da armadilha da morte de padrões de pensamento escravizados . 

 5:15 Façam um balanço exacto à vossa vida; uma conduta sábia derrota disparates. 

5:16 A sabedoria converte tempo em oportunidades e liberta o vosso dia de trabalho árduo.  

5:17 Faça Seu plano sua meditação. 

 5:18 Enquanto que o vinho não oferece nenhum escape duradouro ao mal do dia , o espírito 
certamente oferece! Delicie-se com intoxicação espiritual!  

5:19 Falem salmos uns aos outros; explodam em comemoração com músicas espontâneas e 
ressonância de inspiração espiritual.  Não deixem a música parar nos vossos corações, conUnuem a 
tocar ao Senhor com sussurros de adoração.  

5:20 Porque vocês são idenUficados no Nome de Jesus Cristo, vocês podem dar-se ao luxo de 
sempre transbordarem em graUdão ao Pai,  1 apesar do que vos possa acontecer. Vocês não estão 



sujeitos às vossas circunstâncias , mas acima delas , porque vocês estão nele ! (A palavra , 1huper , 
não se traduz como por tudo o que acontece com você , mas , apesar de , para além , além do 
alcance das circunstâncias!) 

5:21 Inspirados pela consideração altruísta que testemunharam em Cristo, mostrem perfeita 
cortesia uns aos outros. ( O modo como ele se abandonou à vontade de Deus e a nós [ verso 2] . Ver 
Colossenses 1:24, Por isso, nenhum [po de sofrimento pode interferir com a minha alegria. Cada 
sofrimento por vossa causa  é apenas mais uma oportunidade para reforçar que que ainda pode 
estar a faltar (no vosso entendimento) da aflição de Cristo em nome de seu corpo que é a igreja. ( A 
inconveniência que Paulo pode estar a sofrer  em nome dos crentes não acrescenta nada aos 
sofrimentos de Cristo , como se os sofrimentos de Cristo em nosso favor fossem insuficientes, mas são 
para realçar ainda mais e confirmar o princípio de amor altruísta que compele o ministério do Novo 
Testamento. ) 

 5:22 (o casamento é um retrato deste mútuo ceder ao outro) Esposas deêm-se totalmente aos 
vossos maridos, como se fosse ao Senhor ( Lembre-se o verso 2 : o amor é contagioso, não 
relutante, mas extravagante. O amor sacrificial agrada a Deus como o doce aroma de adoração. ).  

5:23 Da mesma forma que Cristo dá a salvação , segurança e plenitude à igreja como a cabeça ao 
corpo, o marido é isto tudo para sua esposa.  

5:24 A igreja goza de todas as vantagens da completa salvação, rendendo -se totalmente a Cristo;  
da mesma maneira e esposa goza de todos os benegcios de seu marido ao abandonar-se a  ele. 

5:25 O marido amar a sua esposa é uma imagem paralela  de Cristo a amar a igreja 
completamente, e o seu dar-se completamente  sem reservas de si mesmo a nós ( O casamento 
tem tudo a ver com isto ; comemora a inicia[va do amor , seja vinda do marido ou da esposa. Isto 
desperta um nível diferente de compromisso para além de qualquer senso de dever ou culpa. )  

5:26 Cristo é a voz da linguagem de Deus, imersos nesta conversa , as suas palavras de amor 
banham-nos  e removem de nós toda a mancha do pecado. 

5:27 Essa linguagem ínUma apresenta a igreja (a sua imagem restaurada e semelhança ) a si 
mesmo, para sua aprovação agradável sem qualquer distração ou lembrança de um passado 
desonroso ; nenhuma ruga ou cicatriz de abuso do pecado permanece , ela está diante dele na 
inocência imaculada (1 Reis 6:7) 

5:28 ( Um homem poderia fazer muitos esforços na vida para parecer bem financeiramente ou até 
mesmo ir a grande custo ganhar o aplauso dos outros , ele poderia diligentemente treinar no ginásio 
e treinar seu corpo com perfeição), mas a coisa mais valiosa que ele pode fazer para si mesmo é 
amar a sua esposa .  

5:29 Veja como seria anormal para um homem abominar e detestar o seu próprio corpo; a verdade 
é o oposto ! Vocês seriam muito melhores cuidar e dar atenção aos vossos corpos. (É tudo o que 
vocês têm. Vocês não podem trocá-lo por um novo, então cuidem bem dele, tenham cuidado com o 
que o alimentam , como vocês o exercitam , e gen[lmente cuidem dele quando ele está com alguma 
dor. ) Agora compreendam a mensagem, vocês são o corpo de Cristo , ele não se limita a tolerá-los 
educadamente , ele deleita -se em vocês!  

5:30 Somos a sua carne, corpo de ossos ; tendo sua imagem e semelhança . Nós damos expressão 
tangível dele.  



5:31 O casamento reflete esta união: um homem separa-se de seus próprios pais para se juntar  à 
sua mulher; assim, duas pessoas separadas estão agora fundidos em um nova idenUdade. ( Da 
mesma forma que ele nos elevou do nosso nascimento natural como nossa única iden[dade para a 
compreensão da nossa origem nele . Isto ele confirmou novamente no nosso novo nascimento , a sua 
ressurreição , e nossa subsequente posição conjunta  juntamente com ele em lugares celes[ais. 
Assim, ele trouxe uma nova harmonia de união ín[ma ;Deus e o homem revelados  novamente em 
uma pessoa)  

5:32 O segredo de um casamento bem-sucedido é refleUda nessa união inseparável entre Cristo e a 
igreja, como Deus redimiu  a imagem e semelhança no homem. (Esta união , em úl[ma análise 
define tanto o casamento como a igreja. ) 

 5:33 Em conclusão , ninguém tem qualquer desculpa para amar sua esposa menos do que se ama 
a si mesmo;  da mesma maneira, cada mulher está agora livre e está perfeitamente habilitada a 
homenagear o marido no mesmo contexto e devoção em que a igreja responde à iniciaUva de 
amor de Cristo. (Nós o amamos porque ele nos amou primeiro ! [1 João 4:19 ] ) 

6:1 ( Este acordo mútuo um ao outro con[nua em todas as relações sociais que aconteçam e estende 
a exposição atrac[va da vida de Cristo , começando em casa , embalado no abraço caloroso de pais 
amorosos ;) a maneira como as crianças respondem ao seu pais dá evidências da sua recUdão no 
Senhor. ( Em essência, o termo rec[dão fala de dois par[dos apreciando a semelhança um no outro.)  

6:02 O primeiro mandamento que inclui um incenUvo imediato e também a longo prazo é em 
referência aos filhos que honram o seu pai e a sua mãe.  

6:3 Tanto a qualidade como a duração da vida na Terra são afectadas pela maneira como as 
crianças se relacionam com seus pais. (Comprimento de vida não faz sen[do fora de uma relação de 
proximidade) 

6:4 Pais, o vosso  papel não é o de exasperar os seus filhos (dando-lhes encargos e tarefas muito 
pesados para suportar) . Devem antes despertar  as mentes deles num ambiente propício para 
desabrochar todas as virtudes do Senhor que há neles. 

 6:5 O próximo passo neste relacionamento implica igualmente uma aUtude coração de um 
escravo para com o seu dono;  por causa da vossa devoção a Cristo , agora são capazes de dar aos 



vossos chefes o mesmo respeito e devoção indivisíveis e sinceros . (Lembre-se que estamos a falar 
da igreja na prá[ca! A  vida em  Cristo celebra a inicia[va do amor na transformação da sociedade ) 

 6:6 Isto não é uma questão apenas de aparências, a fim de impressionar os vossos chefes ,vocês 
são em essência escravos de Cristo, viciados no desejo que Deus tem de encontrar expressão em 
vocês; agora a vida de escravos torna-se a vida em Cristo. (A vida mais baixa  agora espelha a vida 
mais elevada .)  

6:7 Independente de quão inferior seja o trabalho, coloquem o vosso coração e mente nele como 
se fosse para o Senhor , ele é o vosso verdadeiro chefe , não o homem. 

 6:8 É um facto bem conhecido que é impossível que  boas obras passem despercebidas . Não faz 
diferença se um homem é livre ou escravo ; cada boa acção espelha igualmente o cuidado 
favorável do Senhor. 

 6:9 Se vocês são o chefe, a iniciaUva de amor se aplica a vocês exactamente da mesma maneira; a 
forma como vocês tratam os vossos escravos com respeito em vez de com ameaças, mesmo 
quando eles fazem coisas estúpidas  resolve a situação imediatamente. Olhem para o exemplo do 
Mestre espiritual, ele não julga pessoas ou circunstâncias pelas aparências. 

 6:10 Em conclusão, e com referência ao tema e ao contexto em que escrevo, eu encorajo-vos  a 
perceber a vossa força no Mestre ; a vossa união com ele é o vosso recurso ilimitado. (Lembre-se a 
minha oração para você no início desta carta aos Efésios: 

1:19 Oro que compreendam sem sombra de dúvida a magnitude do seu maravilhoso poder para 
connosco, os que acreditam. Fé revela o quão enormemente beneficiados somos em Cristo.  

1:20 Este poder é a mesma energia dinâmica que ele libertou em Cristo quando o levantou dos 
mortos e para sempre o estabeleceu no poder da sua mão direita nas realidades celes[ais. 

1:21 Infinitamente acima de todas as forças combinadas de estatutos , autoridade, domínio ou 
governos; ele tem uma posição superior a qualquer nome que poderia alguma vez ser dado a alguém 
deste tempo ou época que ainda está por vir no futuro eterno. 

1:22-23 Quero que vejam isto: ele sujeitou todos estes poderes sob os seus pés. Ele é a cabeça e os 
ombros sobre tudo. Ele é a cabeça,  a 1igreja é o seu corpo. A completude do seu ser que preenche 
tudo em tudo reside em nós! Deus não se pode fazer mais visível ou exibir-se mais precisamente.) 

6:11 Mergulhem-se totalmente nos detalhes e significado de cada parte individual da armadura de 
Deus (familiarizem-se  com tudo o que a vitória de Deus em Cristo representa . ) Da mesma maneira 
que  os aspectos na armadura de um soldado completam significaUvamente o seu uniforme de 
batalha para melhor equipá-lo para enfrentar cada 1método  e estratégia que uma mentalidade 
2caída poderia empregar contra ele. (A palavra , 1methodeia , significa estratégia ; 2diabolos , vem 
de dia , por causa de , e ballo , o derrubado, ou a queda do homem; o estado condenado do homem, 
muitas vezes traduzido diabo , o acusador [ Ver 1 Cor 15:47 ] A vida humana foi reduzida a 
escravidão ao reino terrestre governado pela alma  através da queda de Adão , mas é agora 
despertada ao domínio no reino celes[al de realidades espirituais por meio do conhecimento de 
nossa co  ressurreição com Cristo. [ Ver Col 3:01 -11 na tradução Mirror]  

Nós criámos teologicamente  a ideia do homem ser " pecador por natureza ", como se os seres 
humanos [vessem uma falha  por design. Na verdade, esta é uma mentalidade distorcida que 



herdamos de Adão e da qual Jesus [nha de nos libertar . Fomos separados e hos[s nas nossas mente, 
fazendo maldades patrocinados pela lei do pecado e da morte que deu entrada nos nossos corpos 
hospedando uma  influência externa , externa  à nossa maneira de ser . Da mesma maneira que um 
vírus se junta a uma pessoa. [ Isa 55:8 -11, Ef 4:17, 18 , ver também Ef 2:1 - 11 na tradução Mirror ] )  

6:12 As pessoas não são o inimigo, ( sejam eles maridos, esposas , filhos ou pais , escravos ou chefes. 
Eles podem hospedar padrões de pensamento hos[s inspirados pela lei através de sua incredulidade 
ou ignorância, mas ) fazerem alvos  uns dos outro é envolver-se no combate errado . Nós 
representamos a autoridade da vitória de Cristo no reino espiritual . Estamos posicionados lá (em 
Cristo) , nós fazemos do nosso 1alvo os jogos mentais e as 2estruturas das trevas , padrões de 
pensamento religioso, que regem e condicionam o comportamento humano. (A palavra , 1pros , de 
encontro, neste contexto, significa avançar, marchar para a frente, não re[rar. A palavra, 2poneros, é 
muitas vezes traduzido como o mal; . Esta palavra realmente significa ser cheio de aborrecimentos , 
dificuldades e trabalho! 

[veja 1 Corín[os 15:24 ] A completa conclusão da sua obra de redenção é comemorado na sua 
produção de uma a colheita completa do seu reino a Deus o Pai , tendo 1trazido a nada a lei das 
obras que apoiavam toda e qualquer definição de domínio sob a queda, incluindo todos os 
2principados, toda a 3autoridade  e toda influência 4dinâmica na sociedade. Ele trouxe a nada a lei 
das obras, da palavra , 1katargeo , de kata , que significa intensidade, e argos, trabalho; assim 
sendo, libertando de todo o esforço de tentar melhorar o que Deus já aperfeiçoou em Cristo.  Todos 
os principados, 2arche ou fileiras principais , ou seja , reis, governadores ; isto inclui qualquer sistema 
de governo em que uns são  classificados acima dos outros , com base no seu desempenho ou 
predilecção. 

 Toda autoridade , . 3exousia , vem de ek , denotando origem e eimi , "eu sou "; neste caso, por causa 
do que eu posso fazer, eu estou definido por aquilo que posso fazer melhor do que vocês , portanto ,  
tenho autoridade sobre vocês . Todas as influências dinâmicas na sociedade, 4dunamis , significa 
poder , neste caso , força de vontade . Cada estrutura do governo na sociedade será colocada sob o 
domínio de graça onde a vida em Cristo domina . O reino de Deus é o domínio da vida em Cristo no 
homem, onde a rec[dão é baseada em quem somos e não no que fazemos , quem somos por causa 
do que  Deus fez  e não por algo que fazemos nós próprios ;  ser rectos  e não apenas agir 
rectamente. Onde a lei das obras exis[a por dever e culpa, a lei da fé é conduzida pelo amor; [Rom 
3:27, Gal 5:06, 2 Corín[os 10:12 ] , quando se  medem uns pelos outros, e se comparam uns com os 
outros, eles estão sem entendimento . ) 

 6:13 Portanto, é muito importante que se familiarizem com todos os aspectos da armadura de 
Deus. Vocês estão totalmente em forma para derrotar poderosamente qualquer ataque ou 
contradição em qualquer dia de confrontação, triunfalmente não dando mão do vosso território. 
Os dias em que a lei de 1dificuldades e aborrecimentos e trabalho Unham poder nas vossas vidas já 
não existem mais! (Armadura de Deus representa a sua reputação ; a Sua vitória define-vos. A 
palavra , 1poneros , significa mal, cheio de dificuldades , aborrecimentos e trabalho [ veja 1 Corín[os 
15:48 ] O estado reduzido do homem deixou a sua marca na humanidade como sendo terrena , agora 
o estado redimido do homem confirma sua origem em Deus e marca a sua nova vida celes[al [1 
Corín[os 15:49 ] Da mesma forma que an[gamente eramos  definidos pela carne (a  nossa imagem 
terrestre ) agora somos definidos pelo  nosso espírito [ a nossa imagem ]celes[al ) 

 6:14 Tomem as vossas posições : vocês têm a verdade ( de quem são em Cristo) envolta em torno 
da cintura, como o cinto de um soldado , segurando toda a armadura corporal junta. ( Agora os 



vossos lombos são protegidos para que o inimigo não possa mais derrotá-los com luxúria e pecados 
sexuais . ) A recUdão cobre o vosso coração como um escudo  à prova de balas . 

6:15 Vocês usam o seu entusiasmo e paixão para comunicar as boas novas como botas de um 
soldado (pra[quem a vossa marcha) . Anunciem a paz , a batalha já foi combaUda e ganha !  

6:16 É  de maior importância  empenhar a vossa  fé como escudo de tamanho de corpo inteiro que 
cobre toda a vossa pessoa e lhes dá poder  para exUnguir a chama de cada seta que o inimigo aUra 
contra vocês . A vossa única parte visível é a vossa fé ! (A palavra , 1thureos , significa um escudo do 
tamanho de uma porta !) 

 6:17 Pensar na realidade da redenção é o vosso capacete que protege a vossa mente; em seguida, 
deêm voz à Palavra de Deus,  que é vossa espada espiritual.  

6:18 Prevaleçam em oração persistente, orar no Espírito inclui todas as formas de oração, seja uma 
oração de pedido ou uma oração de ação de graças e adoração ou intercedendo pelos santos. Não 
estejam sempre a falar. Fiquem sempre atentos à voz do Espírito . ( A oração é muito mais do que 
um discurso. ) 

 6:19 O meu pedido mais urgente é que tenha clareza de enunciado de cada vez que abro a boca 
para falar, que as minhas palavras sejam dotadas de inspiração, arUculando  corajosamente o 
mistério do evangelho.  

6:20 Eu sou embaixador em amarras, acorrentado à essa tarefa de comunicar com confiança  a 
revelação do Evangelho com a precisão que merece. 

 6:21 Eu sei que isto não é bem um boleUm informaUvo. A minha urgência não é falar sobre mim 
mesmo,  mas o meu querido amigo e fiel ajudador, Tíquico, vos dará todos os detalhes. ( Ele 
também está a escrever esta carta . )  

6:22 Essa é realmente a razão de eu o ter mandado a vocês ,  para que pudessem estar bem 
informados  sobre os nossos assuntos e se verem totalmente idenUficados connosco.  

6:23 A minha oração por vocês é uma irmandade de feliz harmonia,  e fé entrelaçada em  amor 
que flui de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo.  

6:24 Saudações de graça para todos vocês que comparUlham nossa paixão indivisível pelo nosso 
Mestre, Jesus Cristo . Ele ressoa nos vossos amém . 

 ( Reflexões sobre a guerra espiritual : Falai gen[lmente a Jerusalém, e anunciem-lhe, que sua 
batalha  é acabada , que a sua iniquidade está perdoada [ Isa 40:2 ]  

Na tradução  Mensagem: " ... a louça limpa , o velho mandado de prisão cancelado e pregado à cruz 
de Cristo. Na cruz, Ele [rou de todos os [ranos espirituais no universo a sua falsa autoridade  e fê-los 
marchar nus pelas ruas " . [ Col 2:14, 15] )  

Ensinamentos sobre guerra espiritual são uma distração popular no qual muitas igrejas modernas se 
ocupam! Elas estão a pregar um demónio derrotado de volta ao ac[vo! Faraó já não [nha 
importância nenhuma quando Israel foi entregue fora do Egito! No entanto, eles tornaram-se nos 
seus piores inimigos, con[nuando a acreditar numa men[ra sobre si próprios! [ Ver Num 13:33 e 
Jos2:11 ]  



Tiago diz que um homem demente dupla engana-se a si mesmo !  

Nem Jesus nem ninguém da igreja Actos marcharam ao redor de cidades para restringir os chamados 
" homens fortes" ou derramaram óleo sobre edixcios ou lugares! Vamos proclamar e viver o sucesso 
da cruz com confiança ousada !  

Jesus , quando ques[onado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus viria, respondeu: " O reino 
de Deus não vem por contar os dias no calendário . " – A Mensagem [ Lc 17:20 ]) 

 O reino de Deus está no vosso interior!  

O reino de Deus é a autoridade da vida de Cristo , a vida de nosso propósito resgatado  a reinar no 
es[lo de vida prá[co mais atraente. O mundo é um público pronto . Sua vida é a mensagem , Cristo é 
a sua vida )!


