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08/13: “Em Corpo e em Espírito” - Efésios 4
“Mas, não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é
a Verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe
segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo
homem, Criado segundo DEUS, em justiça e retidão procedentes de Verdade.” (Eésios 4.20-24 )

Olá Amado(a).
É realmente extraordinária a capacidade de expressão do Apóstolo em suas Epístolas. Paulo consegue ser, muitas
vezes repetitivo sem, entretanto, ser cansativo. Aos Efésios o Apóstolo nos coloca novamente diante de nossa
responsabilidade de uma forma também atraente, mas completamente diferente da proposta aos Gálatas. O apelo
do texto acima, retirado da análise negativa do viver do crente, é belíssimo! Reporta-nos ao verso primeiro.
Após a doxologia (louvor) com a qual o Capítulo 3(três) é encerrado, este Capítulo 4(quatro) se inicia:
“Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes
chamados” (Efésios 4:1), sendo este um apelo ao compromisso do viver do crente.
É como se o Apóstolo estivesse dizendo: - Aceitaste o perdão existente em Cristo? Então vai e mostra
isto em teu viver, pois foste chamado para uma grande Obra! Que grande Obra? - O Mistério, agora Revelado,
que Paulo já nos apresentou, nos Capítulos anteriores, cuja difusão foi dada à responsabilidade da Igreja.
Para tal Obra, somos capacitados devidamente para a Unidade do Espírito no vínculo da Paz, em Corpo
e em Espírito, na Esperança (da vossa Vocação), no Senhor (Rei), na Fé, no Batismo e em DEUS, “Pai de
todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos” (4.6).
Apesar dessa Unidade requerida, Paulo se reporta à “Vocação com que fostes chamados” e, para tal,
explica que “A Graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do Dom de Cristo” (4.7).
Aqui, Paulo se reporta às diferentes capacitações dadas pelo Espírito, com vista às diferentes obras,
ministérios, e necessidades para a Edificação do Corpo de Cristo, pelo aperfeiçoamento dos Santos.
Sedimentando este ensino, Paulo cita Davi como profecia: “Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e
deu dons aos homens” (4.8), diferenciando, claramente, da capacitação natural dada aos homens em geral, da
“medida dada aos Santos”, como membros do Corpo de Cristo.
Assim, na Igreja, para a edificação do Corpo de Cristo, no aperfeiçoamento dos Santos, o Espírito, da
parte de Cristo, que o enviou, capacita “uns para Apóstolos, outros para Profetas, outros para Evangelistas, e
outros para Pastores e Mestres” (v.11).
Observe-se que, na Congregação, já que não somos Apóstolos ou Profetas (funções não mais existentes
em sua forma primitiva), se não formos Pastores ou Mestres, necessariamente, como crentes, membros de uma
Comunidade, como Igreja instituída, somos Evangelistas. Caso contrário, seremos meros espectadores da Obra.
Observe-se também que, esta Unidade ensinada pelo Apóstolo é, de certo, a mais rejeitada no
Cristianismo recebido de nossos antepassados. Onde está a Unidade da Igreja de Cristo, aqui ensinada?
Ou, não temos entendido, ainda, qual a Unidade realmente requerida?! Afinal, em nossos dias de lutas
ideológicas, temos claramente notado uma separação entre Nações que se fortaleceram mantendo uma forte
tradição Cristã, em um mesmo lado desta Luta, como a fazer trincheira previamente administrada.
Assim, a Inglaterra como berço de uma Ala Cristã, se encontra ao lado dos estados Unidos, País que se
desenvolveu no berço da Ala Protestante, juntamente com o Brasil, País desenvolvido sob a égide da Ala
Tradicional Católica.
Dessa forma a Unidade encontrada nessas vertentes está ainda conforme Paulo: em Corpo e em Espírito,
na Esperança (da vossa Vocação), no Senhor (Rei), na Fé, no Batismo e em DEUS (v.3-6).
É Tempo, pois, de “que todos cheguemos à Unidade da Fé..., para que não sejamos mais como
meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia
induzem ao erro” (v.13-14).
Assim, Paulo nos exorta, como Gentios Crentes, a que não mais sejamos como os demais Gentios,
separados da vida de DEUS, pela dureza de seus corações. Exorta-nos com uma série de conselhos
comportamentais, reafirmando nosso Selo no Espírito e o Perdão com o qual DEUS nos perdoou (v.18,30,32).
Somente YAHU é SOBERANO sobre Todas as Coisas! Hava Nagila! Hava Nagila! 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).

