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Efésios 2:1-10

Estamos estudando o Catecismo da Cidade Nova este ano, porque é um grande resumo do que acreditamos como cristãos. Vou

ler a pergunta 32 agora, e depois vamos ler a resposta juntos. 

Pergunta 32: O que significa justificação e
santificação?

Justificação significa nossa justiça declarada diante de Deus, possibilitada pela morte e
ressurreição de Cristo para nós.

Santificação significa nossa justiça gradual e crescente, possibilitada pela obra do
Espírito em nós.

Justificação e Santificação são duas grandes palavras que são muito importantes para entender. Eles descrevem como o poder

de Deus pode ressuscitar os seres humanos espiritualmente, e então nos ajudar a caminhar em novos caminhos. O mundo está

cheio de dor e quebrantamento. O mundo precisa de esperança hoje. É perigoso ser cristão no Egito e no Paquistão. É perigoso

ser uigure na China. A guerra na Ucrânia ainda não acabou. Há violência em El Salvador, na Etiópia e no Congo. 

Essas coisas não são novas. 2000 anos atrás, o mundo estava cheio de doenças, lutas e perseguições. As pessoas se sentiam

desamparadas naquela época, como muitos de nós se sentem desamparados hoje. Somente o poder da ressurreição pode curar

os doentes, acabar com as lutas e fornecer uma solução para problemas grandes demais para nós. Aqui está um esboço do que

veremos nesta passagem das escrituras. 



Ponto 1 - Versículos 1-3: Somos pecadores, e a morte espiritual é nosso problema. 

Ponto 2 - Versículos 4-9: Somos ressuscitados espiritualmente em Cristo somente pela graça (Justificação). 

Ponto 3 - Versículo 10: Vivemos de forma diferente porque temos uma nova vida (Santificação). 

Vou ler Efésios 2:1-10 em inglês e depois orar. Se você estiver usando um tablet ou falar um dos quatro idiomas na tela, poderá

ler o texto no belo idioma com o qual Deus o abençoou. 

Efésios 2:1-10 

1 Uma vez você estava morto por causa de sua desobediência e seus muitos pecados. 

2 Você costumava viver em pecado, assim como o resto do mundo, obedecendo ao diabo—o comandante dos poderes no

mundo invisível.  

Ele é o espírito que opera no coração daqueles que se recusam a obedecer a Deus.

3 Todos nós costumávamos viver assim, seguindo os desejos apaixonados e as inclinações de nossa natureza pecaminosa.  

Por nossa própria natureza, estávamos sujeitos à ira de Deus, assim como todos os outros.  

4 Mas Deus é tão rico em misericórdia, e nos amou tanto, 

5 que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, ele nos deu vida quando ressuscitou a Cristo dos mortos.  

(É somente pela graça de Deus que você foi salvo!)  

6 Pois ele nos ressuscitou dos mortos junto com Cristo e nos fez sentar com ele nas regiões celestiais, porque estamos unidos

com Cristo Jesus.

7 Assim, Deus pode apontar para nós em todas as eras futuras como exemplos da incrível riqueza de sua graça e bondade para

conosco, conforme demonstrado em tudo o que ele fez por nós que estamos unidos com Cristo Jesus.

8 Deus te salvou por sua graça quando você creu.  

E você não pode levar crédito por isso; é um presente de Deus. 

9 A salvação não é uma recompensa pelas coisas boas que fizemos, por isso nenhum de nós pode se gabar disso. 

10 Pois somos a obra-prima de Deus.  

Ele nos criou de novo em Cristo Jesus, para que possamos fazer as coisas boas que ele planejou para nós há muito tempo. 

Juntos, lemos Isaías 40:8:

“A grama murcha, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanecerá para sempre.”



Vamos orar juntos. 

Pai do céu, viemos a você porque você é a fonte da vida e da verdade. Jesus, nós adoramos porque você é cheio de misericórdia

e amor. Espírito Santo, por favor, abra nossos corações e mentes para serem transformados pela palavra de Deus. Um homem. 

Ponto 1 - Versículos 1-3: Somos pecadores, e a morte espiritual é nosso

problema.

O que você acha dos versículos 1-3? Se o evangelista Paulo estava tentando tornar o cristianismo atraente, você acha que essa

era uma boa maneira de falar? Paulo diz que somos todos pecadores mortos e filhos da ira. Uma mensagem como essa não terá

muitas curtidas no Facebook. 

Paulo diz nos versículos 1 e 2 que “você estava morto” e “você vivia em pecado”. Paulo está dizendo que outras pessoas são

pecadoras, mas Paulo não é um pecador? Não. No versículo 3, Paulo inclui a si mesmo. Paulo escreveu “3 Todos nós

costumávamos viver dessa maneira.” 

O que Paulo quer dizer quando escreve que estávamos mortos? Como poderíamos estar mortos se “costumávamos viver em

pecado” e estávamos “seguindo desejos apaixonados”? Paulo estava falando sobre morte espiritual aqui. Todos nós vamos

morrer fisicamente um dia. Mas a morte física é o resultado de corações que estão espiritualmente mortos. 

Deus disse a Adão e Eva em Gênesis 2:16-17: 

16 “Vocês podem comer livremente do fruto de todas as árvores do jardim, 

17 exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal.  

Se você comer seu fruto, com certeza morrerá.”  

Quando Adão e Eva escolheram se afastar de Deus, eles morreram espiritualmente naquele mesmo dia. Suas almas foram

separadas de Deus, isso é morte espiritual. É um relacionamento quebrado com o nosso Criador. É por isso que Adão se

escondeu no jardim depois que pecou. Adão e Eva ficaram insensíveis ao Espírito Santo. Eles eram espiritualmente surdos e

cegos. Seus corações tornaram-se egoístas e egocêntricos. 

A morte espiritual foi a separação de suas almas de Deus. Essa morte espiritual causou sua eventual morte física. Pecado

original, sofrimento físico e morte são coisas que herdamos de Adão e Eva. A doença em nossos corpos começou com a doença

em nossos corações. 



Você acha que Paulo ofendeu algumas pessoas, dizendo essas coisas? A maioria das pessoas não quer ouvir essas coisas. Não

queremos acreditar que estamos doentes, cegos e mortos. Mas deve haver uma razão para toda essa dor e morte e luta e

opressão no mundo. A razão somos nós. Os seres humanos estão fazendo essas coisas. Por quê? Por que as pessoas se

machucam de maneiras tão terríveis? 

Você se lembra de brincar de “siga o líder” quando criança? Todos vocês correm em fila atrás do líder, e todos têm que pular,

ou dar cambalhotas, pular ou rastejar. Todo mundo faz a mesma coisa que o líder faz. Todos nós seguimos alguém. Gosto de

pensar que sou independente, mas todos seguimos alguém ou alguma coisa. 

Os adultos também brincam de seguir o líder. Veja os versículos 2 e 3 novamente: 

2 “Você costumava viver em pecado, assim como o resto do mundo, obedecendo ao diabo - o comandante dos poderes no

mundo invisível.  

Ele é o espírito que opera no coração daqueles que se recusam a obedecer a Deus.

3 Todos nós costumávamos viver assim, seguindo os desejos apaixonados e as inclinações de nossa natureza pecaminosa.  

Por nossa própria natureza, estávamos sujeitos à ira de Deus, assim como todos os outros.”  

O apóstolo Paulo está tentando nos ajudar a ver que nenhum de nós é verdadeiramente independente. Seguimos as tendências e

hábitos do mundo. Deixamos o diabo influenciar nossa mente e nosso comportamento. Seguimos os desejos apaixonados de

nossa natureza pecaminosa. Eu sei que isso é difícil de ouvir. Mas se formos honestos, sabemos que temos problemas em nos

controlar. Faço coisas que não quero fazer. Digo coisas que sei que não deveria dizer. Isso é verdade na sua vida? Você tem um

hábito difícil de quebrar? 

Não podemos mudar quando estamos seguindo o líder errado. Jesus está oferecendo a oportunidade para uma nova vida e uma

nova direção. Se estivermos dispostos a deixá-lo ser nosso líder e Senhor. 

Ponto 2 - Versículos 4-9: Somos ressuscitados espiritualmente em Cristo

somente pela graça (Justificação).

Vejamos agora as boas notícias. Porque Deus resgata qualquer um que sabe que precisa de Sua ajuda. O versículo 4 diz: “Mas

Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto” 

O versículo 4 começa com duas das palavras mais preciosas da Bíblia: “Mas Deus”. José foi vendido por seus irmãos como

escravo no Egito. Muitos anos depois, José disse a seus irmãos: “você quis dizer o mal contra mim, mas Deus quis isso para o



bem.” (Gênesis 50:20) O Salmo 73:26 diz: “Minha carne e meu coração podem falhar, mas Deus é a força do meu coração” 

Deus salve os indefesos. É isso que Paulo está nos ajudando a ver nos versículos 1-3. Paulo explica como estávamos

desamparados quando Deus interveio. 

Mais um exemplo das escrituras é quando Paulo pregou sobre Cristo na cidade de Antioquia. Em Atos 13:29-30 Paulo

escreveu: “eles tiraram Jesus da cruz e o colocaram em um sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos” 

Jesus, o Filho perfeito de Deus, foi crucificado e morreu. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E porque ele nos ama, Deus nos

ressuscita dos mortos também. Por que ele faria isso? Veja os versículos 4 e 5 novamente. 

4 “Mas Deus é tão rico em misericórdia, e nos amou tanto, 

5 que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, ele nos deu vida quando ressuscitou a Cristo dos mortos”. 

Diz, “porque você foi à igreja”? Ou “porque você se esforçou para ser bom”? Por que Deus nos faz vivos em Cristo? O

versículo 4 diz que é por causa do amor de Deus. O versículo 5 diz: ”É somente pela graça de Deus que vocês são salvos!” 

E então Paulo repete isso de quatro maneiras diferentes nos versículos 8 e 9: 

1. Deus te salvou por sua graça quando você creu. 

2. E você não pode levar crédito por isso. 

3. é um presente de Deus. 

4. A salvação não é uma recompensa pelas coisas boas que fizemos. 

Se você ler essas palavras e as entender, acho que o ponto é muito claro. Deus salva os pecadores - esse é o evangelho em três

palavras. A justificação é algo que Deus faz por nós. Não podemos fazer isso por nós mesmos. Deus é o juiz do universo.

Somente o juiz pode anunciar se alguém é culpado ou inocente. 

Esta é a boa notícia da justificação. Quando Deus Pai olha para você, ele não vê mais o seu pecado. O Pai olha para você,

vestido com as obras de justiça de seu Filho. O Pai vê uma pessoa inocente quando olha para você. Isso é o que a justificação

significa. Falaremos sobre santificação em alguns minutos, mas há mais algumas boas notícias surpreendentes sobre

justificação. 

Vamos falar sobre ressurreição. Jesus estava morto, mas Deus o ressuscitou dos mortos e o exaltou. Nós também estávamos

mortos, mas Deus nos ressuscitou com Cristo e nos exaltou com Ele. É isso que os versículos 4, 5 e 6 estão nos dizendo.

Porque eu estava espiritualmente morto em pecado, Deus teve que ressuscitar meu coração para que eu pudesse ver Jesus



segui-Lo. 

Nos versículos 4-6 há quatro verbos unidos com a palavra “nós”. 

Versículo 4: “Deus nos amou.” 

Versículo 5: “ele nos deu vida.” 

Versículo 6: “ele nos ressuscitou e nos fez sentar”. 

Quando você confiou em Cristo, sua alma ressuscitou dos mortos, ascendeu ao céu e sentou-se ao lado de Cristo no céu. Deus

está dizendo que temos um assento ao lado dele, no céu. Isso é muito surpreendente, porque a graça é sempre surpreendente. 

Imagine que você foi demitido de seu emprego por roubar $ 10.000 da empresa. Mas depois que você é demitido, o presidente

da empresa liga para você e diz: “Eu te perdôo pelo que você fez, eu quero que você volte a trabalhar para nós. E estou lhe

dando uma promoção, agora você é vice-presidente. Além disso, tenho uma casa muito grande com 20 quartos. Venha morar na

minha casa. E há mais uma coisa, você vai ser meu filho agora. Eu coloquei seu nome em meu testamento, então tudo que eu

tenho será seu.” 

Isso soa inacreditável, certo? Quem pegaria uma pessoa indigna e enganosa e a perdoaria por roubar da empresa? Quem

promoveria um ladrão a uma posição mais alta e também o tornaria filho e herdeiro? Quem faria isso? Deus faria isso. Deus fez

isso por vocês, meus amigos. A morte espiritual é a separação de sua alma de Deus. Mas quando ele te levanta e te senta com

Cristo, você é um membro da família de Deus para sempre. Vocês são seus filhos e filhas - príncipes e princesas. 

Ser ressuscitado com Cristo significa que você não precisa mais brincar de seguir o líder com seus próprios desejos. Você não

tem que seguir o mundo, ou Satanás. Estar sentado com Cristo significa que ele agora governa minha vida. Você ainda tem

livre arbítrio, mas agora é verdadeiramente livre. Você tem a liberdade de segui-Lo. 

Isso é o que é santificação. Deus Pai declara que você é inocente. E agora você tem a oportunidade e a responsabilidade de

viver de forma diferente. 

Ponto 3 - Versículo 10: Vivemos de forma diferente porque temos uma nova

vida (Santificação).

A maioria dos verbos nesta passagem são passados. Vemos que Deus nos salvou, Deus nos deu vida. Deus nos ressuscitou e

nos fez sentar nos lugares celestiais. Sua salvação, seu renascimento espiritual e ressurreição estão feitos. Pretérito. Como é ser



ressuscitado? Você acha que alguém perguntou isso a Lázaro? Você acha que Lázaro viveu o resto de sua vida de forma

diferente, depois que Jesus o ressuscitou? 

A administração da Previdência Social registra nascimentos e mortes nos Estados Unidos. Todos os anos, eles cometem erros.

Foi o que aconteceu com Laura Brooks, da Virgínia. Por causa de um número de seguro social digitado incorretamente, Laura

Brooks foi declarada morta e parou de receber seus cheques de seguro social. Disseram que sua conta havia sido fechada,

porque ela estava morta. 

A Previdência Social disse que reabriria as contas de Laura Brooks se ela pudesse provar que estava viva. Você está vivo? Você

está espiritualmente vivo? Como você provaria isso? Veja o versículo 10. 

10 “Pois somos a obra-prima de Deus.  

Ele nos criou de novo em Cristo Jesus, para que possamos fazer as coisas boas que ele planejou para nós há muito tempo”. 

Deus tomou nossas almas mortas e nos transformou em obras de arte. Somos feitos novos, frescos e belos pelo poder do

Espírito Santo. 2 Coríntios 5:17 diz: “se alguém está em Cristo, nova criatura é. O velho já passou; eis que se fez novo.” 

Se você renasceu, alguém pode ver isso na maneira como você vive? Existem sinais visíveis de vida que outras pessoas podem

ver em você? As pessoas que foram ressuscitadas espiritualmente devem ser bondosas, ternas, perdoadoras. Pessoas renascidas

não ficam bêbadas. Eles andam em amor e pureza sexual. Eles se submetem uns aos outros e servem uns aos outros.

Santificação é como você prova que está espiritualmente vivo. Santificação não é como você é salvo. É o fruto que cresce na

vida de uma pessoa salva. 

Deus nos salva primeiro, então nós o seguimos. Ao longo das Escrituras, Deus sempre nos diz primeiro o que Ele fez por nós,

antes de nos dizer o que devemos fazer em resposta. Todas as coisas que Deus espera que você faça fluem do que Ele fez

primeiro por você. 

Você notou algo no versículo 10 sobre as boas obras que fazemos? “podemos fazer as coisas boas que ele planejou para nós há

muito tempo.” Até as coisas boas que você faz fazem parte do plano dele. É por isso que “nenhum de nós pode se gabar disso”.

As coisas boas que fazemos neste mundo devem ser feitas com uma atitude humilde que lembra de onde viemos. Foi o nosso

pecado que crucificou Jesus. Este é um bom resumo do evangelho: Culpa, Graça, Gratidão. 

Culpa: Por que o mundo está cheio de morte, ódio e perseguição? Não por causa daquelas pessoas más lá fora. Não, por causa



de pessoas más como nós aqui. Jesus morreu pelo meu pecado, o seu pecado, o pecado do mundo inteiro. 

Graça: “mas Deus!” Deus nos salvou somente pela graça. Deus nos chamou, Deus nos ressuscitou. Deus nos assentou com

Cristo no céu. Nós somos sua obra-prima. 

Gratidão: Agora “podemos fazer as coisas boas que Deus planejou para nós há muito tempo.” Podemos contar ao mundo as

boas novas. A justificação torna possível a nossa santificação. Somos livres para seguir a Cristo e viver para ele. Nós realmente

nos pareceremos cada vez mais com Cristo, quanto mais Ele for o líder que seguirmos. 

Você se lembra do que Jesus disse sobre Lázaro depois que ele ressuscitou dos mortos? Jesus disse: “Desembrulhe-o e deixe-o

ir”. Amado em Jesus Cristo, você foi desembrulhado! Jesus disse isso sobre todos vocês: “Desembrulhe-os e deixe-os ir!”

Cristo o desembrulhou do pecado e da morte e o vivificou. Ele o “deixou ir” e o libertou para trilhar novos caminhos, fazer

boas obras e desfrutar de uma nova vida. 

Nossa jornada de santificação é uma evidência visível do evangelho. Podemos ser troféus de graça e prova para o mundo que

Deus ressuscita pecadores e os refaz de dentro para fora. 

Quanto mais você acredita e entende sua justificação, mais você andará em santificação. É por isso que você ouvirá as boas

novas do evangelho todas as semanas nesta igreja. Porque a gente esquece. Achamos difícil acreditar que Deus nos ama tanto a

ponto de salvar rebeldes como nós. Mas é verdade, e é o combustível que nos energiza para viver uma nova vida de amor e

obediência. A justificação é o fundamento da santificação. Por favor, confie no que Jesus fez por você, para que você possa

viver para ele. Você poderia orar sobre isso comigo? 

Jesus, nós não poderíamos nos salvar. Nem queríamos ser salvos, porque gostávamos de ser independentes. Mas era uma

mentira. Somos facilmente escravizados por nossos próprios desejos e pela influência do mundo. Obrigado por nos dar uma

nova vida e uma nova direção! Obrigado por trazer nossas almas de volta da morte espiritual. Agora ajude-nos a viver para

você. Espírito Santo, por favor, ajude-nos a fazer escolhas melhores esta semana. Ajude-nos a viver de uma maneira que traga

honra e glória a Deus Pai. Oramos isso em nome de Jesus, o Filho. Um homem.
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