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AULA - EBD - 21/06/2020 
A igreja eleita 
 
Tema: Bondade e Grandeza 
Texto base: Efésios 6:8 

Contexto 
 

1. No último capítulo de Efésios o Apóstolo Paulo deixa algumas recomendações e fala sobre a 
armadura espiritual; 

2. Porém nosso foco será apenas em Efésios 6:8 onde o Apóstolo Paulo aproveita para encaixar algo 
escatológico, ou seja, algo que acontecerá no futuro - a recompensa pelo bem; 
 

Tópicos 
 

1. Precisamos observar no texto que o Ap. Paulo não está a favor da escravidão, mas mostrando 
que escravos ou senhores são iguais diante de Deus, embora tratados de forma diferente na 
terra; 

2. O Ap. Paulo está comparando a vida de um escravo e seu senhor à vida de submissão 
obediente de um cristão à Deus; 

3. Precisamos estar certos de que o Senhor nos concede graça para crer e padecer por Jesus como 
forma de compartilharmos de seus sofrimentos (Fp 1:29); 

4. Viver desta forma traz recompensa futura (Rm 8:17); 
5. É interessante notar que o Ap. Paulo nunca fingiu que ser cristão era um caminho fácil; 
6. Por fim, a nossa condição aqui não interfere na nossa condição diante de Deus (1 Co 7:22); 
7. Diante desse contexto vimos que não há barreiras para receber de Deus se fizermos dentro da 

nossa condição o nosso melhor, pois é por isso que seremos recompensados (Ap 22:12); 
 

8. Podemos dividir os personagens bíblicos em quatro categorias dentro do tema bondade e 
grandeza: 

a. Aqueles que são grandiosos, mas não são bons; 
b. Os que são bons, mas não grandiosos; 
c. Os que não são bons e nem grandiosos; 
d. E os que são bons e grandiosos; 

 
9. Vamos ver em qual categoria nos encaixamos; 

 
10. Os que são grandiosos, mas não são bons: 

a. Joabe (1 Rs 2:5) 
i. Foi um dos grandes generais de Davi 
ii. Ajudou a conquistar a região chamada jebus, atual Jerusalém 
iii. Porém era vingativo, derramou sangue inocente, fez vingança particular 
iv. Por fim se desviou e foi seguir Adonias (1 Rs 2:28) 
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b. Nabucodonosor (Daniel 4:4,22) 
i. Nabucodonosor foi chamado de grande (Daniel 4:22) 
ii. Porém as suas ações eram más e ele não parava de pecar (Daniel 4:27) 

c. Senaqueribe (2 Rs 19:36) 
i. Era rei da Assíria (Isaías 37:37) 
ii. Possui o maior exército da época (2 Rs 18:13) 
iii. Queria afrontar o Deus Vivo (Isaías 37:17) 

 
11. Os que são bons, mas não são grandiosos: 

a. Isaque (1 Crônicas 1:34) 
i. Recebeu muita coisa do próprio pai Abraão (Gênesis 25:5) 
ii. Amou a sua esposa (Gênesis 24:67) 
iii. Era um homem de oração (Gênesis 24:63) 
iv. Era obediente (Gênesis 28:1) 
v. Era abençoado (Gênesis 26:12) 

b. Elcana (1 Samuel 1:19) 
i. Era fiel e sacrificava a Deus com sua família (1 Samuel 1:21) 
ii. Amava sua família (1 Samuel 1:4) 
iii. Compartilhava dos projetos da esposa (1 Samuel 1:23) 

c. José o marido de Maria (Mateus 1:16) 
i. Soube esperar e entender o propósito de Deus mesmo com os problemas culturais 

(Mateus 1:24) 
ii. Lutava pelo seu casamento e por sua família (Mateus 1:19) 
iii. A humildade era sua companheira (Mateus 13:55) 

 
12. Os que não são bons e nem grandiosos: 

a. Eli (1 Samuel 2:11) 
i. Não exerceu o seu ministério honrando ao Senhor (1 Samuel 2:29) 
ii. Foi um ministro ausente na educação dos filhos (1 Samuel 2:12) 
iii. Foi um ministro que perdeu os filhos pro mundo porque não queria repreendê-los (1 

Samuel 4:11) 
iv. Foi um profeta que ficava observando para ver se acertava a profecia, pois não tinha 

mais intimidade com Deus (1 Samuel 1:14) 
v. Não se arrependia, não queria mudar e depois ficou no estreito com Deus (1 Samuel 

3:12-14) 
b. Acabe (1 Rs 16:29) 

i. Por causa do seu mau governo, toda sua casa pereceu (2 Rs 9:8) 
ii. Não aceitava a mensagem porque não gostava de ser confrontado (1 Rs 18:17) 
iii. Não se arrependia e constantemente irritava a Deus com suas atitudes (1 Rs 16:33) 
iv. Não se contentava com o que tinha e queria a herança dos outros (1 Rs 21:3) 
v. Tinha a pior fama e legado (1 Rs 16:30) 
vi. É manipulado e incitado pela própria esposa (1 Rs 21:25) 

 
13. Os que são bons e grandiosos: 

a. Abraão (Gênesis 25:19) 
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i. Abraão foi oferecer tudo o que ele tinha de melhor (Gênesis 22:1-2,10) 
ii. O que Deus observou em Abraão é que ele ensinaria a outros a guardar o caminho 

do Senhor (Gênesis 18:17-19) 
iii. Governava bem a sua casa no temor do Senhor (Gênesis 24:6) 
iv. Mesmo com idade foi fiel ao Senhor (Gênesis 17:24) 
v. Era homem de oração (Gênesis 20:17) 
vi. Era obediente e guardava a palavra de Deus (Gênesis 26:5) 
vii. Sua fidelidade o levou a um estado de grandioso (Gênesis 17:5) 

b. Paulo (Atos 9:4) 
i. Mesmo recebendo as visões e revelações do Senhor, não se gloriava (2 Co 12:1) 
ii. Compartilhava as suas fraquezas (2 Coríntios 12:7) 
iii. Se preocupava com a saúde espiritual da igreja (1 Coríntios 5:1-5,13) 
iv. Gerou discípulos (1 Timóteo 1:2) 
v. Não se apartava da são doutrina e a ensinava (1 Timóteo 1:3) 
vi. Alegrava e animava os que estavam soltos (Filipenses 4:4) 

 
14. Há ainda uma quinta categoria para outros personagens que tiveram muitos altos e baixos, 

tornando difícil sua classificação: 
a. Balaão 

i. O profeta que se vendeu (Números 22-25) 
b. Sansão 

i. O juíz que foi arruinado pela autoconfiança exacerbada e pela luxúria (Juízes 13-16) 
c. Salomão 

i. O rei que gastou todo o tempo da sua vida experimentando todo tipo de prazer e 
terminou dizendo que tudo é vaidade (Eclesiastes 12:8) 
 
 

15. Podemos classificar todos da Bíblia e do mundo em uma dessas categorias; 
16. Em qual nós nos encaixamos? 

 
17. A bondade é possível a todos, a grandeza, a poucos; 
18. A salvação torna uma pessoa boa, mas não necessariamente grandiosa; 
19. A grandeza em nada contribui para a felicidade do homem; mas a bondade, sim, contribui com 

tudo; 
20. Todos desejam ser grandes, e apenas alguns poucos desejam ser bons; 
21. A grandeza requer uma combinação de qualidades raras; a bondade é um dom de Deus e poder 

ser obtida pelo mais humilde homem; 
22. A grandeza não terá nenhuma influência no dia do Juízo; a bondade será recompensada perante 

os olhos de todos; 


