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a santIdade da Igreja

A mentira pode ser uma opção 
na vida de um cristão? Porquê?

Que efeitos se verificarão na vida 
de uma pessoa que se apega 
continuamente à verdade?

Consegue irar-se sem pecar? 

Em que consiste a ira santa? 

Costuma praticar a generosidade 
para com os necessitados?

Quais são as ocasiões em que 
tem dificuldade de falar com 
edificação?

Na passagem Efésios 4:17-32, o apóstolo Paulo exorta a 
igreja a viver segundo os princípios da santidade, resultan-
tes de uma nova vida de comunhão com Cristo.
O apóstolo começa primeiramente por referir-se à maneira 
libertina como os gentios viviam na vaidade dos seus pró-
prios pensamentos (v.17). Esses pensamentos, destituídos 
de Deus, levavam-nos a viverem na obscuridade espiritual, 
empurrando-os para todo o tipo de desejos imorais (Ef. 
4:17-19).
De seguida, o apóstolo elucida os efésios de que não po-
diam ter o mesmo estilo de vida (vs. 20-24), uma vez que 
agora tinham sido instruídos na verdade de Jesus ...tendes 
ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em 
Jesus (v.21). O conhecimento da verdade de Jesus implica-
va uma mudança de natureza. Deviam, portanto, despojar-
se do velho homem e revestir-se do novo homem ...criado 
segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da ver-
dade. (v. 24).

Pr. Rui Sabino

Seguidamente, nos versículos 25-32, o apóstolo expõe alguns princípios de santidade, que estão de 
acordo com a nova natureza do homem criado por Deus.
Se outrora os efésios usavam a mentira, depois de terem sido instruídos por Jesus deviam apegar-se 
à verdade (v. 25). A mentira é sempre pecado, e cada vez que um homem recorre a esta presta um 
tributo ao diabo., o pai da mentira. 
O segundo princípio que o apóstolo evidencia é a ira santa (v.26-27). Os efésios podiam e deviam 
manifestar a sua indignação contra o mal, contra a injustiça, contra o pecado. Porém, deviam ter 
cuidado e não se deixarem enredar por ela… Irai-vos e não pequeis; não se ponha o sol sobre a 
vossa ira...(v.26).
O terceiro princípio de santidade é a generosidade. Se nos tempos da ignorância o furto era uma op-
ção, depois de conhecerem Jesus deviam trabalhar para terem o que repartir com os necessitados - 
fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado (v.28).
O quarto principio que o apóstolo realça são as palavras que edificam. O cristão deve deixar de 
pronunciar palavras torpes que causam danos nos ouvintes. Pelo contrário, as palavras devem ex-
pressar graça e produzir edificação a todos os que as escutam ...assim, transmita graça aos que 
ouvem (v.31).
Para o apóstolo Paulo era bastante claro que os cristãos deviam viver da mesma maneira e espelhar 
o mesmo carácter de Jesus.



temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela protecção e bondade do Senhor para com a Igreja. 

Pela nossa Igreja, pastores, membros, visitantes, pelos que nos seguem online. 

Pela reuniões presenciais e on-line. 

Pelos nossos pastores e liderança. 

Pela direcção do Senhor em todas as actividades e planos da Igreja. 

Pelo EVM e pelo Seminário  no seu 2o Semestre. 

Pelo conflito na Ucrânia, pelos nossos irmãos ucranianos, pelo esforço de ajuda aos 
refugiados. 

Tempo Covid: 
   - Protecção para os mais frágeis. 

Pelos mais fracos, idosos, doentes.

agenda e notícias

Para efeito de entrega de dízimos e outras ofertas
IBAN PT50.0033.0000.00060445260.05

Reunião de Oração “Mulheres que Oram”
Terças - 21h às 22h
Através do Zoom
https://us02web.zoom.us/
j/83018423307?pwd=ZjdFYW1CQ1YrSU0r-
MlVSbG1LM0lKUT09
ID da reunião: 830 1842 3307
Senha de acesso: 265595

Reunião de Oração - Homens
Através do Zoom  | Terças - 21h30
https://us02web.zoom.us/j/81235225960?pw-
d=U25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09

ID da reunião: 812 3522 5960
Senha de acesso: 491740

Reunião de Oração
Presencial e Online  | Sexta-feira - 20h
https://us02web.zoom.us/j/135539059?pwd=dH-
VYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09

ID da reunião: 135 539 059
Senha de acesso: 729748

Conferência de Mulheres - Coragem
Na próxima conferência de mulheres, irá se 
falar sobre CORAGEM, à luz da Palavra de 
Deus. 
Teremos como oradora convidada Cassiana 
Tavares, psicóloga. 
Dia 2 de abril, às 15h15, na IBQ.
Não perca!
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