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AULA - EBD - 26/04/2020 
A igreja eleita 
 
Tema: O que é ser cheio do Espírito? 
Texto base: Efésios 5:1-18 

O que o texto diz 
 

1. A cidade de Éfeso é a capital da Ásia Menor; 
2. O local possuía cerca de 300.000 habitantes; 
3. Era uma cidade próspera e possuía armazéns de mercadorias; 
4. Era o maior centro comercial da Ásia Menor; 
5. A Ásia Romana ou Ásia Menor era uma província romana; 
6. A igreja de Éfeso é uma igreja onde os gentios se embriagavam com bebidas alcóolicas; 
7. O templo de Ártemis (ou Diana) ficava em Éfeso (Atos 19:35, Atos 19:28); 
8. A deusa Diana era quem guardava a cidade de Éfeso para os gentios, a mesma idéia de padroeiro 

da cidade - que inclusive começou com os egípcios milênios atrás; 

O que é um estado 
 

O estado, em qualquer lugar do mundo, é uma divisão geográfica, administrativa e política. Desta 
forma, todo país que é dividido, chama assim as suas sub-regiões. Mas, existe uma diferença. E ela está 
na forma como os estados se organizam em cada país. 

Por exemplo, aqui no Brasil, os estados fazem parte de algo maior, chamado de União ou 
República Federativa do Brasil. 

Eles não têm soberania e devem se submeter à constituição da União. Já em países como Estados 
Unidos, México e Alemanha, os estados são independentes, ou seja, possuem uma constituição própria, 
uma autonomia. 

O que é uma província 
 
Província vem do latim, que significa "aos vencidos", eram territórios conquistados pelos romanos, 

onde os habitantes não tinham os direitos dos cidadãos romanos. 
Hoje o termo província varia muito de um país para o outro, mas é basicamente uma região 

definida pela etnia de seus habitantes, por suas tradições que se distinguem das demais. 
No Brasil ele foi usado nos séculos passados para nomear as capitais de todos os estados. 
Na Espanha, as províncias eram regiões administrativas menos importantes para o país. 
Já em Moçambique, Bélgica, Itália e Angola, as províncias eram regiões administradas por uma 

pessoa de confiança do governo. 
Em Portugal, elas eram comandadas por pessoas escolhidas pela população local e tinham 

bastante autonomia e, na França, a designação de província era dada a lugares distantes dos centros das 
cidades. 

 



 

 

IGREJA PENTECOSTAL DO DEUS VIVO 

RUA: DR. PIO BORGES, 936 – COVANCA – SÃO GONÇALO – RJ 

CNPJ: 12591617/0001-08 

 

Como o apóstolo Paulo passou a ser cidadão Romano se ele era de Tarso? 
 

O apóstolo Paulo possuía cidadania romana. Sobre isso, ele próprio afirma ser cidadão romano de 
nascimento (Atos 22:28). Provavelmente essa declaração indica que sua cidadania foi herdada de seu 
pai. Estima-se que naquele tempo pelo menos dois terços da população do Império Romano não possuía 
cidadania romana. 

Não se sabe ao certo como o pai do apóstolo conseguiu tal cidadania. Algumas pessoas 
importantes e abastadas conseguiam comprar a cidadania (Atos 22:28). Outras, conseguiam tal cidadania 
ao prestar algum relevante ao governo romano. 

A cidadania romana concedia alguns privilégios, dentre os quais podemos citar: 
 

1. A garantia do julgamento perante César, se exigido, nos casos de acusação. 
2. Imunidade legal dos açoites antes da condenação. 
3. Não poderia ser submetido à crucificação, a pior forma de pena de morte da época. 

 

Tópicos 
 

1. Entre os versículos 1 e 18 de Efésios 5 o apóstolo Paulo usa diversos "mas", então vamos estudar 
os versículos até chegar no 18 que fala sobre o Espírito; 

2. Sede, pois, imitadores de Deus (v. 1): 
a. Todo filho que ser como seu pai; 
b. Como filhos de Deus, precisamos imitar a Deus; 
c. A forma mais fácil é imitando o Deus encarnado (que se tornou carne, homem, pessoa); 
d. O apóstolo Paulo imitava a Cristo (1 Coríntios 11:1); 
e. Como hoje pessoas imitam a Deus se temos uma massa que prega levando uma vida 

promíscua? Se o que sai do altar muitas vezes é mentira? Se o culto é dado a Deus 
porque tem que ser feito (como uma obrigação)? E onde a ênfase é prosperar na terra e ser 
um miserável no céu? 

3. Andai em amor, como também Cristo vos amou (v. 2): 
a. Esse "andai" vem de peripateo (pron.: peripatê) que significa viver, fazer seu próprio 

caminho, fazer bom uso das oportunidades, regular a própria vida, conduzir-se; 
b. A obrigação de viver amando as pessoas é nossa; 
c. Precisamos aproveitar as oportunidades para demonstrar na prática o amor de Deus em 

nós; 
d. A intensidade desse amor é comparada ao amor de Jesus (v. 2); 
e. Cristo se entregou por nós, e nós também temos que nos entregar por alguém que não 

mereça; 
4. Como convém a santos (v. 3 e 4): 

a. Paulo cita algumas coisas que não poderiam existir entre os santos (os convertidos, a 
igreja); 

b. Prostituição e toda impureza (fornicação, adultério, masturbação, pornografia, 
sensualidade, prostituição e homossexualidade); 
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c. Avareza que é a pessoa que tem apego ao dinheiro ou que só sabe juntar dinheiro; 
d. Torpeza que são indecências ou obscenidades (algo obsceno), nojento, repugnante, 

desonesto, imoral; 
e. Ele finalidade com a recomendação "mas com ações de graça" que significa gratidão, 

uma vez que Deus nos salvou e agora precisamos viver para Ele cheio do Espírito Santo; 
f. Não é obrigação servir a Deus, mas sim gratidão; 

5. Enganar com palavras vãs (v. 6): 
a. Pelas palavras vãs ou tolas vêm a ira de Deus; 
b. Parece que voltamos ao jardim (tudo começa no jardim); 
c. A ira de Deus se manifestou por causa de palavras vãs ou palavras tolas (sem sabedoria); 
d. Quantos tem falado um monte de besteiras sem sabedoria? 
e. Quantos tem falado assim diz o Senhor sem Ele ter dito nada? 
f. O resultado disso é a pessoa colher a ira de Deus para sua vida; 
g. Isso inclui essas falsas pregações que só tem inchado o povo; 

6. Não sejais seus companheiros (v. 7): 
a. Talvez não seja você quem faz as coisas do versículo 6, mas se você está junto 

aplaudindo, colaborando, consentindo ou ajudando, também é culpado; 
b. A mesma coisa foi explicada por Paulo em Romanos 1:28-32; 

7. Éramos trevas e agora somos luz (v. 8, 9, 10): 
a. Noutro tempo o texto diz que éramos trevas; 
b. Paulo usa o mesmo termo "andai" para dizer que nós é quem temos que nos conduzir na 

luz como filhos da luz; 
c. Temos que aprovar o que é agradável ao Senhor (v. 10); 
d. A palavra grega para aprovar "dokimazo" significa também: testar, examinar, verificar (se 

uma coisa é genuína ou não), reconhecer como genuíno; 
e. Então nós precisamos examinar o que estamos vendo e ouvindo e saber se o que 

estamos consumindo como de Deus é de Deus realmente; 
8. Antes, condenai-as (v. 11, 12, 13): 

a. Não podemos nos comunicar com as obras que não produzem frutos, mas temos que 
condená-las; 

b. Condenar significar não se associar, não praticar, rejeitar; 
c. Essas obras são feitas em oculto, mas depois a luz manifesta essas obras para serem 

condenadas pela própria luz (v. 12 e 13); 
d. Até dizer o que estas pessoas fazem é vergonhoso, desprezível (v. 12); 
e. A pessoa pode fazer qualquer coisa errada em oculto, mas diante de Deus ela se 

manifesta e por Ele é condenada (ou será naquela grande dia) (v. 13); 
9. Desperta, ó tu que dormes (v. 14, 15, 16, 17): 

a. Aqui não é uma ressurreição futura, mas sim no tempo presente, agora; 
b. Levantar dos mortos (v. 14) é não andar mais praticando estas coisas e decidir ser 

iluminado pela luz - veja que a responsabilidade mais uma vez é nossa; 
c. Jesus é a luz do mundo (João 12:46); 
d. Remindo (conseguir novamente, obter novamente ou resgatar) o tempo, pois os dias são 

maus (v. 16); 
e. O tempo é curto e não dá tempo para fazer muita coisa, decida hoje fazer o que é certo; 
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f. Entender a vontade de Deus é a intenção da Bíblia, e hoje foi explicado qual é a vontade 
de Deus (v. 17); 

10. Enchei-vos do Espírito (v. 18): 
a. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito (v. 18); 
b. Este vinho representa todas essas coisas do mundo, pois as coisas do mundo nos 

separam das coisas de Deus e de Deus; 
c. Se embriagar com o vinho é estar parecido com o mundo; 
d. Deus está longe de nós? Sim e não! 
e. Em questão de espaço Ele não está, pois é onipresente; 
f. Em questões de caráter sim, Ele está longe quando nos embriagamos com vinho; 
g. A distância entre a pessoa e Deus não é de espaço, mas de caráter; 
h. Voltamos pro versículo 1 onde tudo começou, ser cheio do Espírito é se parecer com 

Cristo em caráter; 
 


