
  
 
 
 
 
 
 

AABBEENNÇÇOOAADDOOSS  CCOOMM  TTOODDOO  TTIIPPOO  DDEE  BBEENNÇÇÃÃOO  
 

"Deus é a fonte de toda bênção. Ele é o supremo abençoador.          
 O apóstolo Paulo fala-nos sobre as  bênçãos que recebemos        

do Pai, do Filho e do Espírito"   
(Epistola do Apóstolo Paulo aos Efésios, 1:3-14).      

  
   

                         
        I. Bênçãos procedentes do Pai (versos. 3 - 6)  
                   
      1.      Ele nos escolheu - v. 4 - Deus nos amou e nos escolheu 
em Cristo antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu, não por 
causa dos nossos méritos ou pela previsão da nossa fé. A causa da 
escolha divina está em Seu infinito amor. A fé não é a causa, mas 
conseqüência da eleição divina. Não fomos eleitos porque cremos, 
mas cremos porque fomos eleitos (At. 13:48). 
  
      2.      Ele nos adotou - v. 5 - Deus nos tirou do império das 
trevas e nos colocou em sua família. Temos, não apenas o nome do 
Pai, as riquezas do Pai, mas também a natureza do Pai. Deus nos 
destinou para sermos co-participantes da sua natureza (II Pe., 1:4) 
e membros da sua família. Nascemos do Espírito, somos novas 
criaturas, somos cidadãos do céu. 
  
        3.      Ele nos aceitou - v. 6 - Não podemos fazer-nos a nós 
mesmos aceitáveis diante de  Deus, mas Ele, pela Sua graça, nos 
fez aceitáveis em Cristo. Essa é a nossa eterna posição. Deus nos 
vê em e através do Seu Filho. Por causa da morte de Cristo, fomos 
transformados, de filhos da ira em objetos do amor e do prazer de 
Deus. Somos, assim, a menina dos Seus olhos, a Sua delícia. 
   
        II. Bênçãos procedentes do Filho (versos 7 - 12)  
   
       1.      Ele nos redimiu - v. 7 - Jesus nos comprou com Seu 
sangue. Agora, estamos livres da lei (Gl., 5:1), livres da escravidão 
do pecado (Rm., 6:1-4) e livres da tirania do diabo e do poder do 
mundo (Gl., 1:4; Cl., 1:13-14). 
  
 



       2.      Ele nos perdoou - v. 7 - Quando Jesus foi à cruz, os 
nossos pecados foram lançados sobre Ele e Sua justiça foi 
depositada em nossa conta. Os nossos pecados foram cancelados. 
Nosso débito foi pago. Estamos quites com a justiça divina. 
Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo 
Jesus.  
   
       3.      Ele nos fez herança - v. 11,12 - Em Cristo, nós temos 
uma linda herança (I Pe., 1:1-4) e em Cristo, nós somos herdeiros 
(Rm., 8:17). Mas, somos também, herança de Deus. Somos 
importantes para o nosso Pai. Somos o corpo de Cristo (Ef., 1:22-
23), o edifício de Deus (Ef., 2:19-22) e a noiva de Cristo (Ef., :22-
23).  
  
        III. Bênçãos procedentes do Espírito Santo (versos.13 14) 
               
      1.      Ele nos selou - v. 13 - O selo tem três significados 
fundamentais: Primeiro, fala do final de uma transação. Fomos 
comprados por Deus. O preço pago foi o sangue de Cristo. Agora, 
somos propriedade exclusiva de Deus. O selo do Espírito é a 
garantia de que somos de Deus. Segundo, fala de segurança e 
proteção (Mt., 27:62-6). O Espírito habita em nós, concedendo-nos 
a segurança absoluta que somos de Deus. Finalmente, o selo fala de 
autenticidade. A presença do Espírito em nós prova que somos 
genuínos filhos de Deus. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, 
esse tal não é Dele (Rm., 8:9).  
 
        2.      Ele nos tem dado um penhor - v. 14 - Penhor é garantia 
de que uma transação vai ser completada. O Espírito dá-nos a 
certeza de que vamos ser redimidos, de que vamos ser glorificados 
e que a obra iniciada em nós vai ser completada até o dia final (Fp., 
1:6; Ef., 4:30; I Jo., 3:1-3; Rm., 8:30). Assim, toda a obra da 
nossa salvação começa e termina em Deus. O mesmo Deus que nos 
escolheu, nos glorificará.  
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