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AULA - EBD - 28/06/2020 
A igreja eleita 
 
Tema: O mistério que esteve oculto 
Texto base: Efésios 3:5 

Contexto 
 

1. No início do capítulo 3 o Apóstolo Paulo cita que por amor aos gentios é que ele se encontrava 
na posição de prisioneiro de Cristo (Efésios 3:1); 

2. Também é mais uma vez citada a graça de Deus, como algo que foi confiado ao Apóstolo Paulo 
para aquelas pessoas (Efésios 3:2): 

a. O que de fato foi confiado a Paulo para ser levado aos gentios? 
3. Depois o Apóstolo Paulo fala que a partir de uma revelação é que ele pôde conhecer o mistério 

sobre o qual ele escreveu anteriormente (Efésios 3:3); 
4. Em seguida o Apóstolo Paulo fala que quando seus leitores lessem a carta iriam entender o seu 

discernimento a respeito do mistério de Cristo; 
5. Por fim o Apóstolo Paulo diz que o mistério de Cristo foi ocultado em tempos passados (Antigo 

Testamento), mas que agora (a partir do Novo Testamento), pelo Espírito, Jesus pode ser 
conhecido; 
 

Tópicos 
 

1. O Apóstolo Paulo não está trazendo uma nova revelação a respeito de Cristo para os gentios e 
não é o único a quem Jesus se revelou dessa forma, mas o próprio Apóstolo Pedro também teve 
uma experiência semelhante (Atos 10:9-16): 

a. A Cornélio e outros gentios foi dado o dom (dádiva ou presente) do Espírito Santo (Atos 
10:44-45); 

2. É importante entender que o que Paulo chama de "mistério" é a palavra grega para apocalipse, 
que é remover a cortina, revelar a verdade, tornar exposto, uma instrução concernente a coisas 
antes desconhecidas; 

3. Precisamos lembrar que Jesus além de ser a base da nossa fé e salvação, traz união e igualdade 
racial, uma coisa que desde Gênesis 11:6-8 foi se deteriorando por causa da desobediência dos 
homens: 

a. Em Gênesis 10 temos a tabela das nações; 
b. Em Gênesis 11 temos a torre de Babel (babilônia) e a separação dos povos; 
c. Abraão é o exemplo da nação que Deus queria formar, uma nação baseada na fé. Isaque 

foi o filho que nasceu pela fé e não de forma natural; 
4. Boa parte dos judeus nunca aceitaram outros povos (os chamados gentios) mesmo constando na 

lei que eles assim deveriam fazer (Deuteronômio 10:19, Êxodo 23:9, Êxodo 22:21, Êxodo 19:49, 
Salmos 146:9); 

5. Sabendo Deus no que o povo judeu se tornou com o tempo, Ele mesmo usou o profeta Isaías 
para revelar o que iria acontecer no futuro com relação às nações em geral (Isaías 19:24-25); 
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6. Deus falou através dos profetas que a união e a igualdade aconteceriam, porém eles não sabiam 
como essas coisas aconteceriam (Daniel 12:8-9); 

7. As passagens mais citadas do Antigo Testamento no Novo Testamento estão entre Isaías 52:13 e 
Isaías 53:12 que fala sobre o Servo Sofredor: 

a. Segundo a Bíblia de Estudo Genebra página 945; 
8. Jesus dá a direção ao Apóstolo Paulo para entender o que de fato era a promessa sobre Abraão e 

as nações ou povos que viriam a partir dele em Romanos 4:1-10: 
a. Quantas nações estão debaixo da promessa feita à Abraão hoje? 
b. Todos os que crêem, independente da lei, da circuncisão e da etnia, podem ser 

justificados se a sua fé estiver em Jesus Cristo (Romanos 4:23-25); 
c. Deus não estava falando apenas sobre judeus e árabes, mas de todos os povos que 

crêem; 
9. A fé de Abraão revelada em Romanos 4 seguia o padrão exigido por Deus e por isso obteve 

êxito: 
a. Fé é depender do poder de Deus e confiar na palavra da promessa Dele (1 João 2:6); 
b. Abraão obedeceu fielmente ao padrão dos atributos revelados de Deus e por isso a glória 

divina se manifestou em sua vida (Gn 17:1); 
c. Da mesma forma Jesus andou exatamente no padrão exigido pelo Pai e por isso 

alcançou a exaltação divina (João 14:10, 1 Pedro 2:22, Filipenses 2:9); 
d. E nós precisamos andar conforme o padrão exigido por Deus em sua palavra; 

10. A morte e ressurreição de Jesus refletem diretamente em nós, pois é a base da nossa salvação: 
a. Ao morrer, Ele suportou o castigo exigido pela lei pela nossa culpa; 
b. Ao ressuscitar, Ele foi justificado e a sua ressurreição ocasionou a justificação e uma nova 

vida para aqueles que se uniram a ele pela fé; 
c. Para permanecermos justificados foi necessário que Jesus permanecesse ao lado do Pai 

intercedendo por nós permanentemente no céu (1 João 2:1); 
11. Tudo o que Deus mostrou no Antigo Testamento eram apenas sombras de coisas do Novo 

Testamento (Hebreus 10:1, Hebreus 8:5, Êxodo 25:40): 
a. Sombra, modelo ou tipo são as palavras usadas para aquilo que é derivado do antítipo (a 

realidade do tipo), que é Jesus; 
b. A arca de Noé era o modelo do evangelho de Jesus (Mateus 24:38-39); 
c. A fé de Abraão em Jesus era a fé de todos os povos em Jesus (Romanos 4:3): 

i. Abraão seguiu com fé, mas faltava o teste de fé; 
d. A Isaque não foi permitido ser sacrificado por Abraão, mas Deus providenciou um substituto 

para que o homem não morra (Gênesis 22:9-13, Hebreus 10:12): 
i. A prova da nossa fé é que vai nos fazer ouvir "agora sei que temes a Deus" 

(Gênesis 22:12); 
e. Elias era apenas um tipo (ele prefigura) de João Batista (Marcos 9:11-13); 
f. Davi reinou 33 anos em Jerusalém e Jesus também (1 Crônicas 29:26-27): 

i. Jesus começa o ministério com 30 anos (Lucas 3:23); 
ii. Jesus morreu na páscoa e o Apóstolo João cita 4 páscoas. Se considerarmos que 

essa primeira páscoa citada por João (João 2:13-23) foi quando Jesus tinha 30 anos 
de idade, logo, com 31 anos foi a segunda páscoa citada (João 5:1), com 32 anos a 
terceira páscoa citada (João 6:4) e com 33 anos a páscoa em que ele foi crucificado 
(João 18:39); 
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g. Isaías vê o Senhor em seu trono em uma visão espiritual (Isaías 6) e o Apóstolo João 
revela que é Jesus quem Isaías viu (João 12:41); 

h. Isaías fala que o povo que andava em trevas viu uma grande luz (Isaías 9:2) e Jesus se 
revela como sendo a luz do mundo (João 8:12); 

i. Isaías narra a vida, morte e ressurreição de Jesus (Isaías 53); 
j. Jeremias diz que o próprio Senhor irá recolher as suas ovelhas (Jeremias 23:3) e Jesus se 

revela como o bom pastor (João 10:11); 
k. Miquéias fala sobre Jesus vir de Belém (Miquéias 5:2, Mateus 2:6); 
l. Ageu fala ainda do retorno de Jesus que abalará os céus, a terra e o mar (Ageu 2:6-9, 

Hebreus 12:26); 
m. Moisés recebeu instruções para construir o tabernáculo que prefigurava o próprio Jesus 

(Êxodo 25:8-9, Hebreus 10:19-20, João 1:14): 
i. A palavra grega para habitar em João 1:14 é skenoo (pron.: skinóo) que significa 

fixar o tabernáculo, ter o tabernáculo, permanecer num tabernáculo, residir; 
ii. Deus permanece no tabernáculo Dele que é Jesus (Atos 17:24, Marcos 14:58); 
iii. Jesus é todas as partes do tabernáculo: 

1. Ele é a porta do tabernáculo uma vez que o tabernáculo tinha apenas um 
reposteiro (algo que substitui a porta) (João 10:9); 

2. Ele intercede por nós diariamente como os sacrifícios diários no átrio 
(Hebreus 7:25-27); 

3. Ele é a água que nos purifica (Efésios 5:25-26); 
4. Ele é o pão como aqueles pães para todas as tribos do lugar santo (João 

6:48-50); 
5. Ele é a luz como o candelabro que ficava no lugar santo (João 1:7-9); 
6. A oração é feita no nome de Jesus para o Pai ser glorificado como o incenso 

era aceso para simbolizar as orações que subiam e chegavam até o Pai 
(João 14:13, 1 Timóteo 2:5); 

7. Jesus foi o sacrifício único que perdoou toda a humanidade assim como no 
lugar santíssimo anualmente um sacrifício era feito para perdão de toda a 
nação de Israel (Hebreus 9:11-12); 

12. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho é quem o revelou (João 1:18): 
a. Ninguém viu a Deus (o Pai) no Antigo Testamento; 
b. O Deus unigênito (o Filho) é quem o revelou; 
c. Quem foi então que os profetas viram no Antigo Testamento (ainda que de forma oculta)? 


