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AULA - EBD - 03/05/2020 
A igreja eleita 
 
Tema: O selo do Espírito Santo 
Texto base: Efésios 1:13-14 

O que o texto diz 
 

1. O Apóstolo Paulo como vimos dirigiu sua carta aos efésios; 
2. Os efésios por sua vez já viviam numa das regiões mais ricas da época; 
3. Éfeso era a capital da província romana conhecida como Ásia Romana ou Ásia Menor; 
4. O povo já desfrutava de uma certa prosperidade em sua terra; 
5. Geralmente quem possui muitos bens materiais possui dificuldade com as coisas espirituais; 
6. Jesus já havia apontado este problema (Mateus 19:23): 

a. Não é por causa da riqueza em si, mas porque um rico geralmente está apegado à ela; 
 

Tópicos 
 

1. Em Efésios 1:3 o Ap. Paulo diferencia a bênção terrena da bênção espiritual (Ef. 1:3); 
2. O Ap. Paulo usa o termo regiões celestiais para dizer onde estão as nossas bênçãos (Ef. 1:3): 

a. O termo grego usado é epouranios (pron.: epouránios) e significa: que existe no céu, 
coisas que têm lugar no céu, regiões celestiais, o céu em si mesmo, habitação de Deus e 
dos anjos, de origem ou natureza celeste; 

b. A nossa benção só é válida se vier do céu; 
c. João Batista disse que só temos algo de verdade se ela vier do alto (João 3:27-31): 

i. Ele disse o homem de uma forma geral; 
d. O poder que as autoridades possuem, ainda que usadas de forma errada, vem do alto 

(João 19:11): 
i. A responsabilidade de usar o poder e autoridade é de quem a recebe; 

e. Qual é a origem daquilo que você tem? 
f. Qual é a origem daquilo que você quer? 

3. A palavra usada para bênção significa também benefício e graça: 
a. Deus tem nos dado bênçãos e benefícios aqui na terra com origem divina; 
b. Deus tem nos dado a sua graça, ou seja, nos dado algo que nós não merecemos; 
c. Só Deus dá algo para aqueles que não merecem (neste caso somos nós - não 

merecemos); 
d. Por isso Paulo começa o versículo 3 (Efésios 1:3) bendizendo ao Senhor: 

i. A palavra para bendizer significa tanto abençoado como louvado; 
ii. Agradeça a Deus antes de receber a sua bênção; 

4. Tudo o que vem do alto é governado por Deus e tudo o que vem da terra é governado pelo 
homem: 

a. Jesus nunca prometeu nada aqui na terra, todas as suas promessas envolvem algo de 
cima para baixo; 
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5. Deus dá a Sua bênção por Sua graça; 
 

6. Em Efésios 1:4 a Bíblia nos mostra a onisciência de Deus em saber quem permanecerá ou não na 
desobediência: 

a. Mas Deus nos fez, nos escolheu e permitiu a salvação chegar até nós por um motivo: 
i. Sermos santos e irrepreensíveis perante Ele; 

1. Como Pedro explica em 1 Pedro 1:15 - em toda a vossa maneira de viver; 
b. Deus executou esta obra com amor: 

i. O amor é o dom superior a todos (1 Coríntios 13 e Romanos 13); 
ii. Quem ama cumpre a lei (Romanos 13); 

7. Deus dá a Sua bênção por Sua graça por um motivo; 
 

8. Em Efésios 1:5 Deus revelou seu objetivo final que é nos ter para Ele: 
a. O objetivo de Deus nunca foi permitir o homem ficar longe, mas perto Dele, desde o 

jardim: 
i. Tudo começa no jardim; 

b. Também nos diz que Ele nos adotou por meio de Jesus Cristo: 
i. Sem Jesus não temos como nos tornar filhos; 
ii. O que alguém faz para herdar algo?  

1. Nada! Ele nasce herdeiro; 
2. Se não nascermos de novo jamais seremos herdeiros; 
3. Jesus explicou isso para Nicodemos em João 3:3 - um pré-requisito para 

entrar no reino de Deus; 
c. E no versículo 6 diz que tudo isso é para o louvor da glória de sua graça; 

9. Deus dá a Sua bênção por Sua graça por um motivo e com um objetivo; 
 

10. Em Efésios 1:7 diz que por causa da graça temos: 
a. Redenção (apolutrosis, pron.: apolítrocis) pelo seu sangue: 

i. Redenção é a libertação efetuada pelo pagamento de um resgate; 
ii. Fomos libertos de nossa dívida que não pagamos; 
iii. Jesus pagou a nossa dívida (Colossenses 2:14 - cancelou o escrito de dívida); 
iv. Jesus pagou a nossa dívida e nós temos que perdoar a dívida dos outros também 

(Mateus 6:12); 
v. Por que não podemos perdoar os outros se nós nos achamos dignos de sermos 

perdoados por Deus de nossas ofensas? 
vi. Onde o Espírito de Deus está, há liberdade (2 Coríntios 3:17); 

b. A remissão (aphesis, pron.: áfecis) dos pecados: 
i. Livramento da escravidão ou prisão; 
ii. Perdão de forma que seja apagado da memória o pecado como se nunca tivesse 

sido cometido; 
iii. O filho fica em casa para sempre, o escravo não (João 5:35-36); 
iv. Quem sai da igreja geralmente tem pendências de escravo e quando seu senhor 

chama ele sai da igreja imediatamente; 
c. Segundo a riqueza (ploutos, pron.: plútôs) da sua graça: 

i. Riqueza quer dizer aqui abundância, plenitude, bem; 
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ii. A graça de Deus é tão grande e tão abundante que ela consegue perdoar os mais 
vis dos pecadores; 

iii. A graça sempre vai ser maior que o pecado (Romanos 5:20); 
 

11. Em Efésios 1:13 Deus mostra sua motivação de forma resumida: 
a. O resumo dos versículos anteriores: 

i. Ouvir a palavra da verdade 
ii. Pregar o evangelho 
iii. Crer no evangelho 
iv. Ser selado com o Santo Espírito da promessa 

b. O que o selo significa? 
i. O selo significa propriedade, ou seja, alguém que possui o selo tem a referência à 

quem ele pertence; 
ii. Ter o Espírito Santo em nós significa que estaremos com Deus naquele grande dia; 
iii. Ter o Espírito Santo nos qualifica como filhos e com isso herdeiros; 

 
12. Em Efésios 1:14 Deus revela quem é o Espírito Santo em nós: 

a. O Espírito Santo é tão especial em nós que Deus colocou Ele como a pessoa que é a 
garantia (o penhor) da nossa redenção; 

b. A palavra grega para penhor é arrhabon (pron.: arravón) e significa um pagamento inicial 
como garantia de que chegará a soma total mais tarde: 

i. Também é usado no casamento como uma aliança ou um noivado; 
ii. A nossa união total com Deus será impossível sem o Espírito Santo em nós; 
iii. O Espírito Santo é muito mais do que um milagre, é o início da maior de todas as 

promessas; 
c. Entenda que o Espírito Santo como um penhor não está fora da compra, mas faz parte da 

compra; 
d. Entenda que o Espírito Santo como um anel de noivado não está fora do casamento, mas 

faz parte do casamento; 
e. Com o Espírito Santo em nós Deus não ficou na teoria da promessa, mas já está nos 

dando uma antevisão da sua promessa; 
f. Isso ocorre em outras situações, onde as lutas e dificuldades já fazem parte do 

cumprimento da promessa de Deus: 
i. O Ap. Paulo foi salvo, mas a promessa exigiu sua decapitação; 
ii. O Pai prometeu ressuscitar o Filho, mas exigiu sua crucificação; 

g. Ter o selo do Espírito Santo é pensar como quem tem a graça: 
i. Não é questionar como nos tornamos povo de Deus, mas porque Deus nos 

tornou seu povo; 
ii. O Ap. Paulo explicou em Efésios nestes versículos que a questão não era uma 

necessidade de Deus, mas era para a glória da sua graça; 
iii. Não temos o Espírito Santo, mas é o Espírito Santo que nos tem; 

 
 

 


