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AULA - EBD - 19/07/2020 
A igreja eleita 
 
Tema: A diferença entre poder, unção e graça 
Texto base: Efésios 2:4-10 

Contexto 
 

1. O Apóstolo Paulo está mostrando que a coisa mais importante e poderosa que Deus pode fazer 
em nossas vidas é nos presentear com a salvação por meio da fé (Efésios 2:8); 

2. Todas as outras coisas são agregações em nossas vidas, como a forma de Deus usar, o dom que 
o Espírito Santo está manifestando na vida da pessoa, o cargo eclesiástico, o ministério e as 
bênçãos; 
 

Tópicos 
 

1. Embora o maior valor esteja na salvação, vamos estudar pontos igualmente importantes 
enquanto estamos aqui aguardando o nosso Senhor Jesus nos buscar; 

2. Um grande exemplo é o de Davi, que pecou e no seu ato de arrependimento, oração e 
adoração pediu que o Senhor não removesse dele a alegria da salvação (Salmos 51:11-12): 

a. O pecado afastou Davi de Deus, mas o arrependimento o aproximou novamente; 
3. Jesus nos ensinou que a salvação é mais importante do que qualquer outra coisa, até mesmo da 

forma sobrenatural como Deus nos usa (Lucas 10:20); 
4. Se não perdermos esse foco, jamais nos perderemos, independentemente da forma como o 

Senhor nos usa ou usará: 
a. A experiência é pessoal, mas a nossa base de fé, que é a Palavra de Deus, é universal; 
b. Não podemos substituir a palavra pela experiência; 

Poder 
 

1. Nós temos alguns termos para a palavra poder em diferentes contextos; 
2. Fiz uma análise entre todos estes termos do início de Mateus ao final de Atos; 

 
3. Poder no sentido de autoridade: 

a. Strong: 1849 
b. Termo: exousia (pronúncia: ecuciá) 
c. Descrição: poder de escolher, liberdade de fazer como se quer, licença, permissão e 

autoridade [ou autoridade sobre a humanidade] 
d. Referências: 

i. Lucas 12:5 = poder (liberdade) de lançar alguém no inferno 
ii. Lucas 22:53 = poder (permissão) das trevas que logo em seguida capturaram Jesus 
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iii. João 1:12 = se crermos foi nos dado o poder (licença) de sermos chamados filhos de 
Deus 

iv. Atos 5:4 = ao falar do poder (escolher o que fazer) sobre o valor obtido na venda de 
um bem 

v. Atos 8:19 = ao falar de Simão querer poder (autoridade) para impor as mãos de 
forma que recebessem o Espírito Santo 
 

4. Poder no sentido de agir veementemente: 
a. Strong: 2159 
b. Termo: eutonos (pronúncia: iutônôs) 
c. Descrição: veementemente, vigorosamente, força intensa, de modo entusiástico, com 

emoção  
d. Referências: 

i. Atos 18:28 = com grande poder (veemência) convencia publicamente os judeus, 
provando por meio das escrituras, que o Cristo é Jesus 
 

5. Poder no sentido de força sobrenatural (em algumas traduções vem como virtude): 
a. Strong: 1411 
b. Termo: dunamis (pronúncia: dínamis) 
c. Descrição: poder, força [de onde vem dinamite e dínamo]  
d. Referências: 

i. Lucas 24:49 = permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de 
poder 

ii. Atos 1:8 = recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas 
testemunhas [objetivo: testemunhar de Cristo] 

iii. Lucas 10:19 = poder do inimigo [o texto primeiro fala da autoridade (1849) de Jesus 
e depois do poder do inimigo (1411), nos mostrando que a autoridade (1849) de 
Jesus é maior que o poder (1411) sobrenatural do inimigo seja ele qual for] 
 

6. Poder no sentido de capacidade ou recurso: 
a. Strong: 1410 
b. Termo: dunamai (pronúncia: dínamê) 
c. Descrição: ser capaz, ter poder por recursos próprios, ser competente, ter força suficiente 
d. Referências: 

i. Atos 20:32 = a palavra de sua graça, que tem poder (recurso próprio) para vos 
edificar e dar herança 

ii. Atos 27:15 = o navio de Paulo não tinha força (capacidade própria) para resistir ao 
vento 

Unção 
 

1. A forma mais prática de entender sobre unção é adicionando um F na frente (Função); 
2. O ato de ungir começa no Antigo Testamento e o termo hebraico é mashach (pronúncia: machar) 

que significa: untar, ungir, espalhar um líquido: 
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a. Desta palavra vem o termo messias (ungido); 
3. No Antigo Testamento pessoas eram ungidas a três funções (sacerdote, rei e profeta): 

a. Sacerdote: Êxodo 40:13-15 (Arão e seus filhos) 
b. Profeta: 1 Reis 19:16 (Eliseu) 
c. Rei: 1 Samuel 16:13 (Davi) 

4. Com relação à objetos temos o exemplo da unção do tabernáculo e seus utensílios e móveis 
sagrados (Levítico 8:10-11); 

5. Fica claro em 1 Samuel 16:13 que o ato de ungir com o azeite é uma representação do Espírito 
Santo sobre alguém ou consagrando (separando) algo ao uso exclusivo do Espírito Santo: 

a. O Espírito Santo se apossou de Davi (1 Samuel 16:13); 
b. O tabernáculo e seus utensílios foram dedicados exclusivamente (consagrados) ao 

Espírito Santo (Levítico 8:10-11); 
6. Há ainda capacidades dadas por Deus sem o óleo, mas ainda sim, pelo Espírito Santo (Êxodo 

35:30-35): 
a. Bezalel e Aoliabe foram separados para produzir tudo o que o tabernáculo precisava 

(Êxodo 31:7-11); 
b. Para Moisés Deus deu a revelação do que tinha que ser feito, mas não deu a habilidade 

de fazer. Para Bezalel e Aoliabe Deus deu a habilidade, mas não a revelação de como 
fazer; 

c. Isso nos ensina que cada um na igreja tem uma importância e habilidades individuais; 
d. Também aprendemos que a capacitação vem do Espírito de Deus e não do homem; 

7. No Novo Testamento não temos tanta ênfase no óleo, mas na realidade do que o óleo representa, 
o Espírito Santo: 

a. O templo acabou; 
b. A arca acabou; 
c. Os utensílios do templo acabaram; 
d. Os sacerdotes já não existem mais; 
e. Mas o Espírito Santo ainda está conosco; 

8. Jesus é ungido [pelo Espírito Santo]: 
a. Ungido a pregar as boas novas = Lucas 4:18 
b. Ungido a morrer pelos pecadores = Marcos 14:8 
c. Ungido a curar enfermidades e oprimidos = Atos 10:38 

9. Enfermos recebem orações acompanhadas de óleo de oliva (Tiago 5:14-15): 
a. A palavra grega para óleo significa literalmente óleo de oliva (grego: elaion); 
b. Tiago sabia que o óleo ainda era usado, mas que o efeito vinha da oração e não do óleo; 
c. Nem toda enfermidade é proveniente do pecado, mas algumas são; 

10. A unção é uma capacitação ou desígnio de Deus para alguém ou algo; 
 

Graça 
 

1. Deus não muda ou varia a sua forma de ser (Tiago 1:17); 
2. O termo graça no Antigo Testamento é representado pelos termos hebraicos: 

a. chen = favor, graça, charme (Strong: 2580) (Êxodo 33:12) 
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b. chanan = ser gracioso, mostrar favor, ser misericordioso (Strong 2603) (Dt 3:23, Ml 1:9) 
c. t echinnah = favor, súplica, súplica de favor (Strong 8467) (Esdras 9:8) 
d. checed = bondade, benignidade, fidelidade (Strong 2617) (Salmos 40:11 e outros salmos) 
e. ratsown ou ratson = prazer, deleite, favor, vontade (Strong 7522) (Isaías 60:10) 
f. no am = bondade, amabilidade, beleza, favor (Strong 5278) (Zacarias 11:7) 

3. Como Malaquias é a última referência pois é o último profeta a falar no Antigo Testamento 
(Malaquias 1:9-14) podemos observar que o povo suplicava pedindo o favor de Deus por Sua 
graça (Strong 2603) [com suas ofertas nas mãos]: 

a. Malaquias traz a profecia de Deus para o povo que ficou morando em Israel após o exílio na 
Babilônia; 

b. A oferta fazia a pessoa ser aceita diante de Deus [aceitará ele a vossa pessoa?] 
(Malaquias 1:9); 

4. A graça de Deus está disponível desde o Antigo Testamento: 
a. Êxodo 33:12 = Moisés acha graça diante de Deus; 
b. Salmos 6:4 = Davi pede a Deus salvação pela graça; 

5. O termo graça no Novo Testamento é representado apenas pelo termo grego charis: 
a. charis (pronúncia: cáris) = favor, graça, bondade, boa vontade, amável (Strong 5485) 

(Lucas 1:30, Lucas 2:40, Lucas 4:22, João 1:14, João 1:17, Atos 4:33, Atos 6:8, Atos 7:10, 
Romanos 1:7, 1 Coríntios 15:10, Efésios 2:5, Hebreus 2:9, Judas 1:4, Apocalipse 1:4, 
Apocalipse 22:21); 

6. No discurso do diácono Estevão em Atos 7:10 ele diz que Deus concedeu a José graça e 
sabedoria diante de Faraó; 

7. Podemos entender que pela bondade e misericórdia de Deus ele influencia as nossas vidas e 
nos conduz a Cristo e demais coisas referentes à Cristo: 

a. Fé em Cristo; 
b. Conhecimento de Cristo; 
c. Afeição à Cristo; 
d. Despertamento para as virtudes cristãs; 

8. Se vivemos pela graça de Deus, entendemos que somos governados pela vontade de Deus; 
9. Não encontramos os apóstolos vivendo dependente da unção ou poder, mas sim da graça (2 Co 

12:7-9): 
a. O Ap. Paulo não sobreviveu até aquele momento por causa das suas orações 

respondidas (pois nenhuma das três foi respondida); 
b. Deus poderia permitir o Ap. Paulo se perder na fé e deixar a soberba tomar conta dele, 

mas Deus fez um favor (graça) ao Ap. Paulo dando a ele um problema insolucionável; 
c. A resposta de Deus foi o que o Ap. Paulo precisava entender: a minha graça te basta; 
d. O poder neste texto é o significado do termo no dicionário Strong ref. 1411 (já citado); 

10. A graça existia no Antigo Testamento, mas não era abundante, pois a lei não trazia a graça mas 
somente o pecado: 

a. Era impossível ao homem atender as exigências de Deus; 
11. No Novo Testamento, por causa da aliança inquebrável realizada na pessoa de Jesus, a graça 

superabundou (Romanos 5:20); 
12. A Bíblia começa com a graça e termina com a graça: 

a. Gênesis 1:1 = pela boa vontade (graça) de Deus tudo foi criado; 
b. Apocalipse 22:21 = pela boa vontade (graça) de Deus nós fomos alcançados; 


