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AULA - EBD - 10/05/2020 
A igreja eleita 
 
Tema: Mortos enquanto vivos 
Texto base: Efésios 2:1-10 

Contexto 
 

1. O Apóstolo Paulo vai mostrar que o estado natural do homem é de alguém morto que anda; 
2. Embora estejamos vivos no corpo, na prática estamos mortos em espírito; 
3. O Ap. Paulo não está falando de gentios (não crentes), mas sim da igreja de Éfeso; 
4. Quantos na igreja estão como zumbis espirituais neste momento? 

 

Tópicos 
 

1. O que é morte espiritual (Efésios 2:1)? 
a. Morte espiritual é quando nós estamos afastados de Deus, mas ainda estamos vivos no 

corpo; 
b. Lembrando que neste caso Deus está perto em questão de espaço, mas nós estamos 

longe de Deus em questão de caráter; 
2. As cinco dimensões da morte espiritual: 

1. É universal: 
Ocorre tanto entre os gentios como entre os judeus o fato de serem filhos da ira (Efésios 
2:2-3): 

i. Todos estão no mesmo barco, não importa o que falem, é assim que a Bíblia nos 
classifica (Romanos 3:12 e Romanos 3:23); 
 

2. É uma rebelião ativa contra Deus: 
As pessoas conduzem a sua própria vida assim (Efésios 2:2): 

i. O termo andastes em grego é peripateo (pron.: peripatê) que significa: viver, fazer 
seu próprio caminho, fazer bom uso das oportunidades, regular a própria vida, 
conduzir-se; 

ii. O texto que melhor explica como as pessoas conduzem a sua própria vida no erro 
está em Romanos 1; 

 
3. É uma prisão à ordem maligna do diabo: 

A nossa vida era guiada conforme o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do 
ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência (Efésios 2:2): 

i. Observe o curso (a direção) em que o mundo tem seguido; 
ii. A palavra grega para mundo é kosmos e significa também universo, a terra, os 

habitantes da terra, a multidão incrédula, homens, afazeres mundanos, conjunto das 
coisas terrenas e outras coisas; 
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iii. A palavra grega para príncipe é archon (pron.: árrrôn) e significa também 
governador comandante, chefe ou líder - mas a idéia é de um governante; 
 

4. A incapacidade do homem de fazer algo por si próprio: 
O homem sem Cristo não consegue de forma alguma se ajudar (Romanos 8:7 - nem em 
verdade o pode ser): 

i. Mais uma vez o Ap. Paulo mostra a dependência do Espírito Santo para que o 
homem possa se aproximar de Cristo (1 Co 12:3); 

ii. A vontade que nos tornou filho de Deus não foi nossa, mas de Deus (João 
1:12-13); 

iii. Todos que se aproximam de Jesus o fazem porque o Pai nos leva até Ele (João 
6:44); 

iv. Em muitos a Palavra entra no ouvido físico, mas não penetra o espírito e a alma 
(João 8:43-44) - ouvir a mentira é mais prazeroso e menos trabalhoso (v. 44): 

1. A pessoa já tem a inclinação pro mundo naturalmente, então a maioria vai 
desejar ouvir o que o mundo e seu governante tem para oferecer que é a 
mentira (Romanos 8:5); 
 

5. Suscita a justa ira de Deus: 
Deus não está irado e permitindo assolações por motivo qualquer, mas por causa dos 
habitantes da terra que andam longe de Deus [vivos no corpo porém mortos 
espiritualmente] (Efésios 2:3): 

i. A ira de Deus se manifesta do céu (Romanos 1:18); 
ii. Deus fez chover do céu fogo e enxofre para destruir (Lucas 17:29, Gênesis 19:24); 
iii. A rebeldia provoca a ira de Deus [da saída do Egito até próximo de Canaã] 

(Deuteronômio 9:7); 
iv. Os que abandonam a Deus fazem a força e a ira se manifestarem contra ela 

mesma (Esdras 8:22); 
v. A mentira produz a ira de Deus (Efésios 5:6); 
vi. A nossa natureza terrena traz a ira de Deus (Colossenses 3:4-5): 

1. Pense nas coisas do alto (Colossenses 3:1-2); 
 

2. Precisamos ser gratos a Deus, pois pela sua graça fomos alcançados, diante de toda a ira que 
estava reservada para nós no futuro (Efésios 2:4): 

1. Diante de tudo isso, como podemos ter a ousadia de dizer que somos alguma coisa? 
2. Como podemos dizer que nós é que fazemos alguma coisa? 
3. Como podemos dizer que somos usados porque nós merecemos ou somos alguma coisa? 
4. Na verdade somos como nada diante de Deus (1 Coríntios 3:3-7): 

i. Não adianta plantar ou regar se não houver o crescimento divino; 
3. A graça de Deus em nós produz a vida espiritual que precisamos (Efésios 2:5); 
4. Nós já estamos com Cristo e nos lugares celestiais, pois quem tem a graça já se vê no céu e não 

mais na terra (Efésios 2:6): 
1. Debaixo da graça temos que nos considerar já no céu e não alguma coisa aqui na terra 

(Romanos 6:11); 
2. Para isso precisamos andar mortos para o pecado e vivos para Cristo, nosso Senhor; 
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5. As pessoas podem fazer quantas obras sociais elas quiserem, isso não concede salvação 
alguma (Efésios 2:8-9): 

1. Não existe salvação por benfeitoria, só existe salvação mediante arrependimento sincero 
e compromisso com a Palavra de Deus [A Bíblia] (João 3:36); 

6. Deus preparou as boas obras para que uma vez que fossemos alcançados, andássemos nelas 
(Efésios 2:10); 

7. Entenda que a obra é o resultado da salvação e não um meio de salvação (Tiago 2:14-26): 
1. Tiago mostra que a fé dele era prática e não teórica; 
2. Não adianta você apenas dizer que tem fé se não colocar sua fé em ação no dia-a-dia, pois 

será apenas uma fé teórica e morta; 
 

 
 


