
Breve comentário sobre a Carta de São Paulo aos Efésios 4:17-5:2 

A leitura de São Paulo aos "Efésios 4:17-5:2" se passa em Éfeso onde são Paulo cheio de ardor 

missionário se estabeleceu lá por três anos. E quando se foi deixou a comunidade saudosa. Ele 

plantou muito  amor!   O foco principal da leitura é : A IGREJA É A NOVA HUMANIDADE DE 

DEUS. O NOVO HOMEM.  Essa leitura se apresenta em duas partes : TEÓRICA E PRATICA. 

Nos versículos 17 a 19,  São Paulo nos mostra : O homem alheio a Deus.  São os 

gentios  Pagãos. 

Nos  versículos  20  e 21 - ele nos fala o que de fato torna uma pessoa CRISTÃ . Cristo faz parte 

da vida da Pessoa. Vencemos o mal com o bem.                                       

Do versículo 22 e seguintes   ele nos mostra como é O VIVER do CRISTÃO e para isso 

precisamos todos os dias vivenciar , e alimentar-se do EVANGELHO.   

Na carta aos Efésios, e hoje para nós, A ORDEM É FALAR A VERDADE. SER 

COMPROMETIDO COM A PALAVRA.  "que seu sim seja sim e seu não, não ".  "Assim falai 

assim procedei ", conforme Tiago 2:12-13. A pergunta que fica é: o que precisamos fazer para 

viver esse novo padrão de vida?  reflitamos o texto em contexto de vida. Antes vivíamos como 

pagãos, mas a partir do momento que conhecemos a Jesus, o Deus Encarnado, SOMOS NOVAS 

CRIATURAS. E então não nos daremos mais às práticas das mentiras de forma geral, nem 

dissoluções e nem o desamor, porque nos despojamos do velho homem. E sempre que 

cometermos alguma falha, pela prática do evangelho e pelo nosso novo vivenciar em Cristo , 

estaremos atentos para não mais ceder aos erros que muitas vezes achamos  "normal" , mas 

que atrapalham nosso dia a dia e ao nosso próximo. Lembrando sempre que somos membros 

uns dos outros.   Tenhamos uma vida renovada pelo espírito Santo em que fomos selados. 

Seremos pois agora novos homens, novas mulheres espelhando-nos e imitando a Deus no Amor 

a exemplo de Jesus Cristo e na certeza de que    nosso Corpo é território do Sagrado. Amém. 
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