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. Perguntas para Testar a Compreensao de Efesios

1:3-14

PI v3: Por que Paulo esta agradecendo a Deus?
R: Deus nos tern aben<;oadoem Cristo (por causa da obra de Cristo) com tOOosos dons espirituais.

P2 vs 4-14: Escolha em cada verso urna ben<;aoespecial pela qual Paulo guer agradecer a Deus.
R: v 4: Antes da cria<;a:odo rnundo Deus nos escolher para Ele. .nl v 5: Deus resolveu que nos faria

seus filhos, por rneio de Cristo. .nl v 6: Louvenos a Deus pela sua gloriosa gra<;a,pelo dorn
gratuito que ele nos deu em seu querido Filho. .nl v 7: Pela rnorte de Cristo os nossos pecados
sao perdoados. .nl v 8-10: Deus, em sua sabedoria e entendirnento, nos revelou seu pIano de, no
tempo certo, unir de baixo da autoridade de Cristo tudo 0 que ha no ceu e na terra..n! vII:
Pela nossa uniao com Cristo, Deus nos escolheu, desde 0 principio, para sermos seu povo..n! v
12: No ponto de vista de Paulo, nos Gudeus) que fornos os prirneiros a por nossa esperan<;aem
Cristo, louvernos a grandeza de Deus. (Possivel interpreta<;a:oaletnativa em rela<;a:oa por a
espera1lfll,Judeus (nos) e nao-judeus (voces) nos versos 12 - 13.) .nl v 13: E voces (nao-
judeus) tendo ouvido a verdadeira rnensagern, tarnbern creram em Cristo, tendo Deus os rnarcado
como a mirn. .nl v 14: 0 Espirito de Deus e a garantia de que Deus nos dara completa
liberdade, portanto louvernos a sua grandeza.

1:15-23

PI vs 15-16: Por que Paulo agradece a Deus pelos Efesios?
R: Por causa da fe que tern rno Senhor Jesus e do arnor por tOOosos irrnaos na fe.

P2 vs 17-19: Quais sao alguns pontes principais da ora<;aode Paulo?
R: 1) Paulo pede que Deus de aos efesios 0 seu Espirito, para que fiquem sabios e conhe<;arnDeus

como devem. .nl 2) Paulo pede que Deus abra a mente deles para que vejam 0 luz e: a)
conhe<;ama esperan<;apara a qual Deus os chamou .nl b) Saibarn como sao ricas as ben<;a:os
que Deus prorneteu ao seu povo. .nl c) Saibarn como e grande 0 poder de Deus que age nos
que creern.

P3 'Is 19b-23: Que exernplo Paulo da do poder de Deus?
R: E 0 mesrno que Deus mostrou quando ressuscitou Cristo e 0 colocou ao seu lado direito no rnundo

celestial.

2: 1-10

PI vs 1-3: Descreva como erarn os Efesios antes de conhecer Deus.
R: Veja 0 texto.

P2 vs 4-7: Descreva 0 que Deus fez or eles e por todos os crentes.
R: Veja 0 texto.

P3 vs 4-7: 0 capitulo 1 e urn hino de louvor pelo que Deus fez. Qual a liga<;aoque 0 Cap. 1 tern com
os versos 4-7?

R: Os Efesios tarnbem podem louvar a Deus pelos mesrnos motivos que Paulo apresenta no Capitulo
1. Os primeiros 3 versos do capitulo 2 podern parecer urn novo tema, mas 0 enfatico "voces" no
principio do capitulo mostra urna estreita liga<;ao.

P4 vs 8-10: 0 que Paulo esclarece aos Efesios?
R: A salvac;aodeles nao e resultado dos esfor<;osdeles, mas vim da gra<;ade Deus, e urn presente de

Deus. Fazer boas obras nao produz urn born relacionarnento com Deus, mas e0 resultado deste
born relacionamento.

2:11-22

P: Quais sao as principais preocupa<;6esde Paulo nos versos 11-22?
R: Que eles (nao-judeus) entendam a dipren<;aentre a antiga posi<;a:oe a nova posi<;a:oem Cristo.

(Observe os versos 11-13 e 19.) E que os judeus e nao-judeus entendam que Cristo veio fazer a
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uniao entre eles, acabando com 0 idoi e fazendo a paz.

3:1-13

PI vI: A que se refere a expressao " por esta razao"?
R: Liga<;aocom 1:15, refere-se as grandes ben<;aosespeciais incluindo a unifica<;a:odos judeus e nao-

judeus no capitulo 2.

P2 v3: A que se refere a expressao ',segredo"?
R: A verdade de Deus, 0 evangelho, nao mais escondido.

P3 v5: Quanto ao segredo, de que maneira "Deus 0 revelou"?
R: Claramente ou poderosamente.

P4 v7: A que "evangelho" 0 verso a refere?
R: Ao contido no verso 6.

P5 v 8: Na expressao " menor de todos" Paulo esta se comparando a qutros que pertencem a Deus?
R: Nao, e nem estava pensando em como ele havia sido perseguidor. E uma forma de mostrar 0

grande privilegio de anunciar aos nao-judeus as Boas Noticias de Cristo.

P6 v 13: Por que eles nao devem "desanimar" por causa dos sofrimentos dele?
R: Porque Paulo estava na prisao para honra deles.

3:14-21

PI v 14: Qual e "esta rmo"?
R: Liga<;aocom 1:15 e 3: 1 - grandeza das ben<;a:osespirituais deles e os seu envolvimento pessoal

no maravilhoso proposito de Deus, 3: 1-13.

P2 v 19: Em que verso termina a ora<;aode Paulo pelos Efesios?
R: Verso 19, que pode ser resumido em " por is~oeu oro por voces".
P3 vs 14-20: Existe alguma rela<;aoentre 0 v 20 e os vs 14-19?
R: "Do que pedimos", refere-se , talvez, a grande lista de pedidos do vs 14-19, e algumas refeencias

anteriores se inc1uem.

4:1-16

PI ~1: 0 que se refere a expressao "Por isso"?
R: E urn liga<;aoentre a doutrina e a pnitica.

P2 vs 4-6: Por que Paulo diz "Hciurn so corpo"?
R: Para mostrar qual e 0 motivo desta uniao (v 3). 0 v 3 poderia ser ligado ao v 4 pela expressao

"porque" .
P3 v 7: 0 que tern aver 0 v 7 com os vs 1-6?
R: Embora nos sejamos urn corpo (grupo) com urn Pai (lider), cada urn de nos tern urn dom especial e

diferente que Cristo nmos deu.

P4 v 8: qual e 0 ponto principal do trecho das Escrituas Sagradas citado?
R: Os dons que Cristo due, referindo-se aos vs 7 e 11. 0 v 16 explica porque os dons foram dados.

P5 vs 11-16: 0 que a crian<;anao tern que a toma vacilante?
R: Fe e conhecimento do Filho de Deus (v 13), somente assinm poderemos falar a verdade com

espirito de amor (v 15).

4:17-32

PI v 17: Qual a importancia da expressao "Portanto"?
R: Liga~ao entre os ensinos dos verso anteriores com as instru<;Oesdos verso 17 e seguintes.

P2: Se eles nao aprenderam as maldades citadas nos vs 17-19, 0 que eles aprenderam (vw 20-21) eo
que esta envolvido no "verdade" (v 21)?

R: Urn novo e santo caminho.
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. P3 vs 20-12: De que outra maneira podemos fazer a liga~o entre os versos 20-21 eo verso 22?
R: Usando uma das express6es "entao", "voces aprenderam", "portanto"

P5 v 25: Que ensinamentos sao ligados pela expressao "Por isso"?
R: Uma descri~o geral da nova natureza do homem com os pecados especificos que devemos

abandonar .

5:1-20

PIA v 4: Que tipo de palavras nao devemos dizer?
R: Palavras indecentes, tolas ou sujas.

PI v 4: Por que devemos agradecer a Deus?
R: Porque e 0 procedimento conveniente aos crentes.

P2 v 6: Como pode alguem "enganar voces" e 0 que saD"estas coisas"?
R: a) Com palavras tolas e ensinamentos inuteis que nao agradam 0 Senhor. .nl b) Considere "estas

coisas" como "vida folgada". (Os versos 6 e 7 talvez estejam mais ligados aos vs 1-5 do que ao
com~ do novo paragrafo, com por TEV e NEB)

P3 v8: De que maneira eles "viviam na escuridao" e agora "estao na luz"?
R: A vida deles era de pecado, mas agora e correta. A figura continue at'e 0 v 14 e talvez deva ser

explicada "escuridao" tambem pode significar 'ignorancia".

P4 v 13: Coisa exposta a luz se tomam "visfveis'. A quem eles se tomam visfveis?
R: Provavelmente para 0 pr6prio pecador, levando-o a regenera<;aopois, ficando visfvel, se toma

"luz" tambemcomopelo v 14 .

P5 v 15: "Portanto' se refere a que?
R: Agora que eles vivem na luz, eles tern conhecimento - no v 17 com 0 mesmo sentido.

5:21-33

PI vs 21-22: Quem deve "ser obediente"?
R: 0 grupo de cristaos da igreja. No vs 22 em diante, Paulo 'e mais especifico.
P2 vs 28-30: Como os homens devem amar suas mulheres?
R: a) Como amam seu pr6prio corpo (v 28). .nl b) Como Cristo faz com a igreja (v 29)/

P3: Qual e a inten<;aode Paulo citando as Escrituras Sagradas?
R: No contexto imediato - para mostrar Cristo e a unidade da igreja. (Nota: Contudo, deve-se referir

anteriormente a alguma coisa como "em rela<;aoao casamento, esta escrito na Bfblia... ". Entao
segue-se a cita<;ao e depois v 32 - veja a Bfblia Viva. Em seguida v 33 "contudo" traz de volta a
aplica<;aoprntica que Paulo comecou v 22).

6:1-9

PI vs 1-3: Qual e a liga<;ao16gicaentre vIe vs 2-3?
R: Os vs 2-3 fornecem 0 motivo para v 1 - isto e 0 "porque".

P2 v 4: Como podem os pais fazerem com que os filhos "fiquem irritados"?
R: No contexto e 0 abouse da autoridade, isto e , uma discfplina continua que leva ao desanimo.

P3 ~s 6-9: 0 que significa "fa<;ama mesma coisa com seus escravos"?
R: E agir, como no caso dos escravos, de acordo com" a vontade de Deus", "com prazer", "como

servindo ao Senhor" (vs 6-7) ou de maneira geral "da mesma maneira".

6:10-24

PI v 100 que se entende por "sejam fortes"?
R: Que algum tipo de luta esta envolvido, 0 que fica mais explfcito nos v 11 e seguintes.

P2 v 11 e seg: Qual a figura envolvida com "armadura"?
R: Armadura como as que os soldados usam (ou usavam).
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P3 v 18: A "ora~o" e somente para pecHrajuda?
R: Nao, 0 sentido e mais amplo do que "pedindo a ajuda de Deus". "Orar sempre" abrange 0 sentido

da ora~o em todos os aspectos.
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