
INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO NOVO TESTAMENTO 

 

DÉCIMA PARTE: A CARTA DE PAULO AOS EFÉSIOS 

 

Éfeso, localizada na foz do rio Caister, do lado leste do mar Egeu, era a capital da província romana 
na Ásia (Ásia Menor, atual Turquia). Era àquele tempo um importante centro político, educacional 
e comercial equiparada, inclusive, a Alexandria, no Egito, e Antióquia da Pisídia, na Ásia Menor 
meridional. 

Éfeso, que abrigava um importante templo dedicado a Ártemis ou Diana – uma das sete 
maravilhas do mundo antigo – estava infestava de “mitos e genealogias intermináveis” (1:4) e de 
certas ideias ascéticas e em desacordo com a Escritura. 

Esta carta foi enviada aos Cristãos em Éfeso, mas circulou e foi lida por todas as comunidades 
Cristãs da Ásia Menor e foi escrita por Paulo (1:1; 3:1) quando este estava preso em Roma (At 
28:16-31) – a exemplo de Filipenses, Colossenses e Filemom –, provavelmente entre os anos 60-62 
d.C.. 

É provável que o Evangelho tenha sido primeiramente levado a Éfeso por Priscila e Áquila (At 
18:26), que foram deixados lá por Paulo durante a sua segunda viagem missionária (At 18:18-19). 
Paulo lá esteve por cerca de três anos; após, por Timóteo – por cerca de um ano e meio. 

Os principais personagens desta carta são o próprio Paulo (1:1—6:24) e Tíquico (6:21:22). 

Os três primeiros capítulos são teológicos, enfatizando a doutrina do Novo Testamento, enquanto 
que os três últimos são essencialmente práticos e tratam do comportamento do Cristão. Esta é, 
antes de tudo, uma carta de encorajamento e admoestação para a comunidade vivesse de 
maneira digna e coerente com os ensinamentos de Jesus. Paulo explica a relação singular entre 
Jesus e a Comunidade Cristã (igreja) como sendo o seu corpo – Cristo é a cabeça da Comunidade 
(igreja) que une os Cristãos e fortalece o corpo (4:15-16) – e focaliza o Cristão “em Cristo” (1:1,3-
7,11-13; 2:5-6,10,13-21; 3:6,12). Jesus, O Cristo, possui autoridade e soberania para conceder 
“dons espirituais” (4:7-8). 

Um tema-chave é o “novo homem” (2:15; 4:24), ou seja, a nova humanidade criada em Cristo. 
Aqui, Paulo exorta a Comunidade Cristã de Éfeso – e de toda a Ásia Menor – a revestir-se de sua 
nova natureza humana. Todos os que creem em Jesus Cristo são iguais perante Deus. 

Nesta carta Deus é acessível (2:13,18; 3:12); Deus é glorioso (1:12; 3:16); Deus é generoso (2:7); 
Deus é amoroso (2:4-5); Deus é misericordioso (2:4); Deus é poderoso (1:19; 3:7,20; 6:10); Deus é 
cumpridor de suas promessas (1:13; 2:12; 3:6); Deus é reconciliador (2:14,17); Deus é único (4:6); 
e, Deus é sábio (1:8; 3:10). 

Esta carta pode ser dividida em dez partes: a primeira, a saudação inicial (1:1-2); a segunda, o 
propósito de Deus para a Comunidade Cristã (1:3—3:13); a terceira, a plenitude de Deus (3:14-21); 
a quarta, o plano de Deus para a Comunidade Cristã (4:1-6); a quinta, o filho de Deus – Jesus – 
concede dons à Comunidade Cristã e a edifica (4:7-16); a sexta, os princípios divinos para a 
Comunidade Cristã (4:17-32); a sétima, os padrões divinos para a Comunidade Cristã (5:1-21; 
5:22—6:9); a oitava, as provisões divinas (6:10-17); a nona, a importação da oração na 
Comunidade Cristã (6:18-20); e, a décima, a benção final (6:21-24).  
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