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09/13: “Andeis como Sábios” - Efésios 5 e 6
“Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como Sábios, remindo o tempo, porque os
dias são maus.” (Eésios 5.15-16 )

Olá Amado(a).
Os dois últimos capítulos desta Epístola aos Efésios são destinados a conselhos práticos de
Paulo para os relacionamentos do crente, visando sua participação inequívoca na Obra para a qual foi
designado, ou vocacionado, como prefere o Apóstolo. A base dos conselhos destes capítulos se
encontra no final do capítulo anterior como abaixo:
“E não entristeçais o Espírito Santo de DEUS, no qual estais selados para o dia da Redenção.
Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós,
Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também
DEUS vos Perdoou em Cristo” (Efésios 4:30-32).

Considerando-se, pois o contexto deste ensino, o Apóstolo pode aconselhar:
1). “Mas a prostituição, e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a
santos; Nem torpezas, parvoíces, nem chocarrices, que não convêm; mas antes, ações de graças” (5:3-4);
2). “E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda” ( Efésios 5:18);
3). “Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor” (Efésios 5:22);
4). “Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja” (Efésios 5:25);
5). “Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo” (Efésios 6:1);
6). “E vós, pais, não provoqueis à ira a vossos filhos” (Efésios 6:4);
7). “Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso
coração, como a Cristo” (Efésios 6:5);
8). “E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças” (Efésios 6:9).
Os argumentos do Apóstolo são incontestáveis. Primeiro ele lembra que temos herança no
Reino de Cristo e de DEUS e, portanto “Ninguém vos engane com palavras vãs; porque por estas coisas
vem a ira de DEUS sobre os filhos da desobediência” (Efésios 5:6).
A seguir lembra-nos que estamos na Luz, vivendo entre mortos, e sendo os dias maus,
argumenta: “Porque noutro Tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor” (Efésios 5:8).
Ao falar à família (marido e mulheres) o Apóstolo se reporta à unidade dos dois como uma só
carne comparando-a à Cristo com sua Igreja e, neste momento lembrando-nos a beleza do “grande
Mistério revelado” para o qual, como partícipes, argumenta: “Porque nunca ninguém odiou a sua própria
carne; antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor à Igreja” (Efésios 5:29).
Embora se refira ao Evangelho como Mistério Revelado, Paulo, partindo da união familiar
como uma só carne, admite que a Relação entre Cristo e sua Igreja é, ainda, Mistério (5.29-32).
Ao encerrar esta Epístola o Apóstolo retorna à sua oração do início, acerca da “Força do Poder
de DEUS” (1.19), conclamando-nos a que estejamos preparados como para uma Batalha, oferecendonos uma Armadura imbatível. Não esqueçamos esta recomendação do grande Apóstolo Paulo:
“No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no SENHOR e na Força do Seu Poder. Revesti-vos de toda a
Armadura de DEUS, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do Diabo. Porque não temos que
lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os Principados, contra as Potestades, contra os Príncipes
das Trevas deste Século, contra as Hostes espirituais da Maldade, nos lugares Celestiais” (Efésios 6:10-12).
A Verdade, a Justiça, o Evangelho, a Fé, a Salvação e a Palavra de DEUS são armas que compõem a
“Armadura de DEUS” que o crente deve usar, sempre orando e vigiando, com súplicas por todos os Santos.
Destaque para os Pés no Compromisso do Evangelho, tendo a Cabeça guardada pela Salvação (13-17).
Com sua Bênção Apostólica usual se despede dos irmãos, com a Paz e Amor com Fé da parte de DEUS:
“A Graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade”. 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).

