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07/13: “A DEUS Seja a Glória” - Efésios 3
“Ora, Àquele que é Poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o Seu
Poder que opera em nós, a Ele seja a Glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as Gerações, para Todo o
Sempre. Amém.” (Eésios 3.20-21)

Olá Amado(a).
A transmissão do Evangelho através das Epístolas do Apóstolo Paulo é prova da grande importância
deste homem no projeto de DEUS para a divulgação desta extraordinária Obra realizada em Cristo, o Evangelho.
Mantido em Segredo junto aos Profetas, também os Apóstolos não entenderam a Obra do Messias entre
eles. Mesmo após a Ressurreição, a única Revelação vindo a Pedro, no Pentecostes, foi acerca da Promessa do
Espírito e da própria Ressurreição do Salvador, Ungido Rei sobre a Casa de Davi.
Paulo já afirmara que o Fundamento dos Profetas era o mesmo Fundamento dos Apóstolos, nos quais p
Messias era a Pedra Angular em ambos.
Havendo mostrado a necessidade do Pacto da Lei ser desfeito, agora, aos Efésios, Paulo Claramente
afirma que Jesus veio destruir a Lei, chamando-a de Parede de Separação e Inimizade entre Gentios e Judeus.
Assim, afirmara Paulo, está desvendado o Mistério, ou Segredo, ou seja, o propósito do próprio DEUS
de fazer convergir em Cristo Todas as Coisas, no Céu e na Terra, fazendo a Paz, como afirmou: “Porque ele é a
nossa Paz, o qual de ambos os Povos fez um; e, derrubando a Parede de Separação que estava no meio, na
sua carne desfez a Inimizade, isto é, a Lei dos Mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si
mesmo dos dois um novo homem, fazendo a Paz; E pela cruz reconciliar ambos com DEUS em um corpo,
matando com ela as Inimizades” (Efésios 2:14-16).
Agora, Paulo reafirma haver recebido a manifestação do “Mistério, oculto em DEUS”, demonstrando a
sua compreensão do mesmo, ou seja, “que os Gentios são coerdeiros e membros do mesmo Corpo e
coparticipantes da Promessa em Cristo Jesus, pelo Evangelho” (v.6).
Tendo afirmado anteriormente ser a Igreja, esse Corpo de Cristo, a definiu como a “Plenitude de
DEUS”, que enche tudo em todos. Paulo agora a denomina “Multiforme Sabedoria de DEUS”, fazendo-a
“anunciadora da Revelação do Mistério, a todos os Principados e Potestades nas Regiões Celestes, segundo o
eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor” (vs.10-11). Mistério que esteve oculto em DEUS (v.9).
Isto soa como uma Declaração de Guerra Espiritual, uma vez que nos transporta aos espíritos do Mundo
representados pelos diversos ídolos e deuses gentios, disseminados por Obra do Maligno.
Neste capítulo 3(três) podemos ainda salientar alguns pontos que julgamos interessantes para a atenção
do aluno:
- Ao manifestar-se como ministro escolhido para anunciar o “Mistério em Cristo” Paulo se designa “o menor
dos santos”, em uma alusão ao seu próprio nome grego, o qual significa, lembramos, “Pequeno” (Efésios 3:8);
- Ao exortar confiança em seu ministério afirma Paulo: “Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de
nosso Senhor Jesus Cristo”, em uma oração para que a Igreja, a Congregação dos santos, “possa compreender
perfeitamente... e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda
Plenitude de DEUS” (18-19). Aqui há uma redundância: “A Plenitude de DEUS cheia da Plenitude de DEUS”;
- Reafirmando a adoração ao Criador, o Capítulo é encerrado com um Louvor inequívoco: “Àquele que é
Poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o
Poder que em nós opera, a Ele Glória na Igreja, e em Cristo, Jesus, por todas as Gerações, para todo o
Sempre. Amém.” (Efésios 3:20-21).
Hava Nagila! Hava Nagila! Halelu Yah!
Alegremo-nos! Alegremo-nos! Louvemos YAHU!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu Yah! Significa “Louvemos Yah” onde “Yah” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS, YAHU).

