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Texto Áureo: 

 

 Efésios 1:2 
 2 A vós graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo.   
 

 - Éfeso se tornara uma grande cidade com aproximadamente 500.000 habitantes. pertencia à Ásia 

menor de então, hoje, cidade com praticamente 100% de muçulmanos, pertencente à Turquia. Devido 

à sua localização geográfica privilegiada se tornou uma parada obrigatória de todos os navios que 

iam e vinham desde a África, Egito, Israel, e demais países desta região, até Roma, capital de um 

vasto império na época. 

 

- Era centro político, econômico e religioso de sua época. seus habitantes passaram a ouvir falar de 

JESUS a partir da segunda viagem missionária de Paulo e passaram a conhecer mais profundamente 

a respeito do evangelho a partir da terceira viagem missionária de Paulo até ali, quando passou cerca 

de 3 anos ensinado a palavra de DEUS em uma escola de um certo Tirano. (Atos 19:9 Mas, como 

alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do Caminho perante a multidão, 

retirou-se deles, e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo Tirano). 

 

- Vemos que o evangelho em Éfeso floresceu em meio a demonstrações de poder e milagres de DEUS 

ali. (Atos 19:6 E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o ESPÍRITO SANTO; e falavam 

línguas, e profetizavam). 

 

 - Foram enviadas duas cartas a Éfeso: a primeira enviada por Paulo entre 60-64 d.C. (Ef 1.1-2), e a 

segunda enviada por CRISTO, através de João, por volta do ano 96 d.C. (Ap 2.1-7) 

 

- Pelo que parece a igreja de Éfeso possuía todos os ministérios de JESUS em operação (E ele mesmo 

concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e 

mestres (Ef 4.11). Daí a explicação de seu sucesso na obra de DEUS. 

 

- Paulo já detectava a falta de amor a DEUS presente na Igreja depois de sua partida. (Efésios 6:23-

24 Paz seja com os irmãos, e amor com fé da parte de DEUS Pai e da do Senhor JSUS CRISTO. A 

graça seja com todos os que amam a nosso Senhor JESUS CRISTO em sinceridade. Amém). 

 

- Como o tempo é inimigo da paixão, o que era amor se tornou rotina e o que tinha valor espiritual 

passou a ter valor material. 

 

- JESUS, que tudo vê e sabe, cerca de apenas 60 anos após ser fundada esta igreja, revela a João sua 

situação deplorável e lhe dita uma carta para que lhe fosse entregue a fim de poupá-la da destruição 

que lhe sobreviria dentro em breve por sua falta de amor para com seu Senhor. 
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- O problema do desvio espiritual da igreja, do esfriamento, dignos de arrependimento urgente, era a 

falta do primeiro amor. 

 

- Esse primeiro amor era detectado por DEUS na motivação das obras feitas e não na quantidade 

delas. Porque importa que todos nós compareçamos perante o Tribunal de CRISTO, para que cada 

um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. (II Cor. 5:10). O Que Será 

Julgado? 

 

a) Os Motivos — I Cor. 4:1-5 — DEUS, naquele dia, “manifestará os desígnios do coração” (v.5). 

Não basta servir; é preciso servir por amor. Você trabalha porque ama ao Senhor, ou por que quer se 

engrandecer? 

 

b) Os Materiais — I Cor. 3:12-15 — O Senhor também irá testar se aquilo que você construiu está de 

acordo com a Palavra de DEUS (é ouro, prata, pedras preciosas), ou se é invenção humana (madeira, 

feno, palha). Você procura, no seu serviço cristão, fazer o que DEUS manda, ou você está se 

esforçando (em vão) para promover teorias humanas? 

 

c) Os Métodos — II Cor. 5:10 — Cada um receberá segundo o bem ou o mal que tiver feito. Mesmo 

que seus motivos sejam sinceros, e mesmo que aquilo que está sendo feito seja correto, os seus 

métodos têm a aprovação divina? Por exemplo, você se contenta em “pregar a CRISTO, e este 

crucificado”, ou acha necessário utilizar métodos humanos mais “modernos”?” Cada um veja como 

edifica” (I Cor. 3:10). Trabalhe por motivos sinceros, construa algo que DEUS aprovará, e somente 

utilize meios que Ele recomenda. Do contrário, a sua obra será queimada. 

 

- Será que estamos tão ocupados fazendo a obra de DEUS que nem nos lembramos de conversar com 

ELE, de ouvi-lo, de perguntar-lhe sua opinião, de O adorarmos? 

 

- Além do abandono do primeiro amor na realização das obras, passamos a amar mais as obras do 

que a DEUS e ao próximo. Amamos presidir, construir, ensinar, pregar, orar, cantar, tocar, ofertar, 

etc., porque todas estas coisas ajudam na autopromoção, no louvor que vem dos homens. Quando o 

primeiro amor é abandonado, em lugar de altruísmo e da glória de DEUS, nos tornamos egoístas e 

buscamos o reconhecimento dos nossos feitos aqui e agora. 

 

- Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras; e, se não, venho 

a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas (Ap 2.5) 

 

- Certamente o Senhor DEUS não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus 

servos, os profetas. (Amós3:7) DEUS sempre agiu desta forma. Sempre que ia fazer alguma coisa Ele 

avisava antes. Sempre avisou ao homem antes de fazer algo. Na versão da Bíblia na Linguagem de 

Hoje este verso está transcrito: 

 

- Por acaso, o Senhor DEUS faz alguma coisa sem revelar aos seus servos, os profetas? (Amós 3:7). 

Veja o caso de Sodoma e Gomorra: DEUS primeiro avisou a Abraão o que fazer para que ele 

intercedesse por Ló e sua família. 

 

- Avisou primeiro a Moisés antes de amaldiçoar o povo para que Moisés intercedesse. Assim enviou 

essa carta a Éfeso e depois as outras cartas às outras igrejas com a finalidade de adverti-los sobre seus 

pecados com o objetivo de causar-lhes arrependimento para que o juízo contido nas cartas não fosse 

aplicado como ai prometido. 

 

- Lembrança de onde parou na vida espiritual e começou a voltar à vida anterior à conversão é o 

primeiro passo para que se tenha um ponto de partida para o arrependimento e consequente perdão. 



 

- JESUS está aqui afirmando que o deixar o primeiro amor é pecado gravíssimo (caíste) e precisa de 

arrependimento urgente, depois deve-se voltar a praticar as verdadeiras obras de amor e por amor a 

Deus. O juízo está definido - Remoção do corpo de CRISTO. 

  

- Quem tem ouvidos, ouça o que o ESPÍRITO dias às igrejas: Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente 

da árvore da vida que se encontra no paraíso de DEUS. (Ap 2.7) 

 

- É preciso ter ouvidos espirituais e não apenas ouvidos no corpo físico. É preciso ouvir com o coração 

aberto para DEUS. Com o arrependimento vem a promessa de morada na cidade santa - a nova 

Jerusalém. 

 

 

Texto da Leitura Bíblica em classe: 
 

Efésios 1:1-2; Atos 19:1-7 

 

Efésios 1 

 

1 Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis 

em Cristo Jesus; 

 

2 a vós graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo;   
 

 

Atos 19 

 

1 E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões 

superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos;   

 

2 disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem 

ainda ouvimos que haja Espírito Santo; 

 

3 Perguntou-lhes, então: Em que sois batizados, então? E eles disseram: No batismo de João;  

 

4 Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao 

povo que cresse no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo;   

 

5 E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus; 

 

6 E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo; e falavam línguas e 

profetizavam;  

 

7 Estes eram, ao todo, uns doze varões.   
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