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Leia Efésios 4:1 a 13. 

 

"A unidade do Espírito" não pode ser 

criada por nenhum ser humano. 

 

Ela já existe para aqueles que creram 

na verdade e receberam a Cristo. 

 

Os efésios devem guardar e preservar 

essa unidade, não mediante os esforços 

ou organizações humanos, mas pelo 

andar "como é digno da vocação com 

que fostes chamados". A unidade 

espiritual é mantida pela lealdade à 

verdade e o andar segundo o Espírito. 

 

Não pode ser conseguida "pela carne" 

(Gl 3.3). 

 

Ef. 4:5 - Uma parte essencial da fé e 

unidade cristãs é a confissão de que há 

"um só Senhor". 

 

1.  "Um só Senhor" significa que a obra 

da redenção que Jesus Cristo efetuou é 

perfeita e suficiente, e que não é 

necessário nenhum outro redentor ou 

mediador para dar ao crente salvação 

completa (1 Tm 2.5,6; Hb 9.15). O crente 

deve aproximar-se de Deus somente 

através de Cristo (Hb 7.25). 

 

2. "Um só Senhor" significa, também, que 

devotar lealdade igual ou maior a 

qualquer autoridade que não seja Deus 

revelado em Cristo e na sua Palavra 

inspirada, é a mesma coisa que recusar 

o senhorio de Cristo, e, portanto, da 

vida que somente Nele existe. Não 

pode haver nenhum outro senhor além 

de Cristo, pois sem ELE não haverá 

unidade do Espírito (Ef. 4,  3) à parte da 

afirmação de que o Senhor Jesus é a 

suprema autoridade para o crente, e de 

que esta autoridade lhe é comunicada 

na Palavra de Deus. Jesus veio restaurar 

todas as coisas através de sua morte, 

restaurou o relacionamento de Deus 

com os homens através do perdão para 

os que creem e restaurou o 

relacionamento entre os homens 

através do amor do PAI manifesto no 

coração do que o recebem. 

 

Em Efésios 4, Paulo ensina que a 

"unidade do Espírito" (Ef. 4:3) e a 

"unidade da fé" (Ef. 4:13) são mantidas e 

aperfeiçoadas por: 
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1. Aceitar somente a fé e a mensagem 

dos apóstolos, profetas, evangelistas, 

pastores e mestres (leia Ef. 4:11,12). 

 

2. Crescer na graça, em maturidade 

espiritual e em Cristo sob todos os 

aspectos, e ser cheio da plenitude de 

Cristo e de Deus. 

 

3. Não permanecer como criança, 

aceitando "todo o vento de doutrina", 

mas, pelo contrário, conhecer a 

verdade, e assim saber rejeitar falsos 

mestres (Ef. 4:14,15). 

 

4. Sustentar e falar com amor a verdade 

revelada nas Escrituras. 

 

5. Andar em "verdadeira justiça e 

santidade". 

  

 

 

Perguntas: 
 

1. Quem pode impedir a unidade dentro da igreja? (faça o oposto destes versículos, Ef. 

4, 1 a 3). 

 

2. Você entende seu papel como corpo de Cristo? (Ef. 4 15 e 16). 

 

3. Você facilita a vida das pessoas a sua volta? (Ef. 4, 17 a 24). 

                                                 

 

 

 

 


