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06/13: “Pela Graça Sois Salvos” - Efésios 1 e 2
“Porque pela Graça sois Salvos, mediante a Fé; e isto não vem de vós; é Dom de DEUS” (Ef 2.8)

Olá Amado(a).
Após ter escrito aos Gálatas acerca da “inutilidade da Lei” para a Justificação e conclamado os irmãos a
viverem como “espirituais”, Paulo encerra a Epístola com alguns conselhos que apontam para a aplicabilidade
das qualidades do Fruto do espírito, a serem exercitadas pela Igreja de Cristo. Se somos espirituais, nosso
espírito possui as qualidades que norteiam nossas ações. Assim, nosso espírito se identifica com o nosso próprio
proceder, podendo o Apóstolo se reportar à ação pelo “espírito correlato” como, no conselho, se reportou a
“espírito de mansidão”, conforme Escrito: “Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido nalguma
ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão” (Gálatas 6:1).
A prioridade dada pelo Apóstolo aos membros da Igreja, já está presente nesta sua Primeira Epístola: “E
não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então,
enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da Fé” (Gl 6:9-10).
Nessa linha, ele encerra: “A Graça de nosso Senhor Jesus, o Cristo, seja irmãos, com o vosso espírito”.
A Epístola aos Efésios é iniciada pelo Apóstolo com uma “doxologia” (louvor) que exalta o Amor de
DEUS em Cristo, e que nos dá uma bela descrição da Graça resultante deste Amor, destinada aos que esperam
em Cristo, “nós, os que de antemão esperamos em Cristo” (Ef 1.12), chamados “santos” em sua saudação (1.1).
Desnecessário explicar Paulo, em seu Louvor a YAHU: “Bendito o DEUS e Pai de nosso Senhor Jesus
Cristo, o qual nos abençoou com todas as Bênçãos espirituais nos lugares Celestiais em Cristo” (Efésios 1:3).
O Favor múltiplo de DEUS, Sua Graça para conosco, é delineado e sedimentado na Obra realizada
através de Cristo, como a explicar as Bênçãos espirituais recebidas: “Em quem temos a Redenção...; a
Remissão das ofensas...; Descobrindo-nos o Segredo da Sua Vontade” (Efésios 1:7 e 9).
Acerca do segredo, que nos é desvendado, afirma Paulo ser a Vontade de DEUS “tornar a congregar
em Cristo todas as coisas... tanto as que estão nos Céus como as que estão na Terra” (Ef 1:10), incluindo neste
plano de DEUS os seres Criados nos Céus. Esta afirmação escatológica nos reporta ao Apocalipse.
Acerca dos que se encontram em Cristo define: “Em quem também vós estais, depois que ouvistes a
Palavra da Verdade, o Evangelho da vossa Salvação; e, tendo nele também Crido, fostes Selados com o
Espírito Santo da Promessa” (Efésios 1:13).
Eis aqui o passo a passo, a que se submeteram os detentores das Bênçãos espirituais e eternas
apresentadas pelo Apóstolo, os santos, os que “estão em Cristo”: 1)- Ouvir a palavra da Verdade (O Evangelho);
2)- Crer neste Evangelho; 3)- Ser selado com o Espírito da Promessa (Ação Divina).
Tratando os crentes de Éfeso por santos, Paulo demonstra seu cuidado afirmando agradecer e orar para
que “o DEUS de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê, em Seu Conhecimento, o espírito de
Sabedoria e de Revelação” (v.17). Lembro que Cristo nos deu o Espírito da Verdade, por Promessa (Jo14.17).
Evocando a Ressurreição de Cristo, Paulo chama a atenção para o Supremo Poder de DEUS, observado
na Ressurreição, quando lhe foi outorgada a posição de Poder e Domínio, constituindo-o por Cabeça da Igreja, a
qual denomina de Plenitude de DEUS (Efésios 1:17-23).
No Capítulo 2, a seguir, Paulo instrui a Igreja gentílica de Éfeso acerca de como DEUS, pela Morte de
Cristo, nos uniu como único Povo, tornando-nos concidadãos dos santos e membros da família de DEUS.
Entretanto, a melhor explicação do Apóstolo acerca das Bênçãos em Cristo está em Efésios 2.8-9:
“Porque pela Graça sois Salvos, por meio da Fé; e isto não vem de vós, é Dom de DEUS”. Afirmando a seguir
sobre esta Salvação: “Não vem das obras, para que ninguém se glorie”. Está sedimentada a Salvação pela Fé.
Seja Cristo engrandecido em nosso viver cotidiano, para Glória de YAHU nosso DEUS! Halelu Yah!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu Yah! Significa “Louvemos Yah” onde “Yah” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS, YAHU).

