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 “Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade 
de Deus” (Efésios 1:1a) 

 
Paulo escreve com a autoridade de um apóstolo. Apostolos (grego) significa 

“enviado”, e no Novo Testamento é usado como um título oficial dos 
homens que Deus escolheu de modo único para ser aqueles que lançariam o 
fundamento da igreja, e os recipientes, mestres e escritores de sua revelação 
final – o Novo Testamento. Os deveres apostólicos eram pregar o evangelho 
(1Co. 1:11), ensinar e orar (Atos 6:4), operar milagres (2Co. 12:12), levantar 
líderes na igreja (Atos 14:23) e escrever a Palavra de Deus (Ef. 1:1; etc.). 

Além dos doze originais e Matias (Atos 1:26), que substituiu Judas, 
Paulo foi o único outro apóstolo, “como…um nascido fora de tempo” (1Co. 
15:8). Todavia, ele não era inferior aos outros apóstolos, tendo satisfeito todos 
os requerimentos para esse ofício (1Co. 9:1). 

As credenciais de Paulo não era o seu treinamento acadêmico ou sua 
liderança rabínica, mas o fato de ser um apóstolo de Cristo Jesus por vontade de 
Deus. Paulo não ensinou e escreveu por sua autoridade, mas pela dupla, porém 
totalmente unificada, autoridade do Filho (Cristo Jesus) e do Pai (Deus). Ao 
declarar essa verdade, Paulo não estava se orgulhando de mérito pessoal, ou se 
elevando acima dos outros crentes. Ele bem lembrava que tinha sido um 
blasfemo, um perseguidor violento da igreja, e um incrédulo indigno e 
ignorante; e ainda se considerava o principal dos pecadores (1Tm. 1:13, 15). 
Como todo cristão, ele era em primeiro lugar “um escravo de Cristo Jesus” 
seu Senhor (Rm. 1:1, NVI). Ao mencionar seu apostolado, Paulo 
simplesmente estabeleceu sua autoridade imerecida, mas divinamente 
concedida, de falar em nome de Deus – que ele declara no começo de cada 
uma de suas epístolas, exceto Filipenses e 1 e 2 Tessalonicenses. 

 

Fonte: Trecho do capítulo 1 do Macarthur’s 
New Testament Commentary: Ephesians, de John 
Macarthur, Jr. 

 

                                                   
1 E-mail para contato: felipe@monergismo.com. Traduzido em setembro/2007. 

http://www.monergismo.com
mailto:felipe@monergismo.com

