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INTRODUÇÃO 

 
CONTEXTO HISTÓRICO 

 
Quase todos os cristãos criam na autoria paulina até o século XIX, quando o 

criticismo bíblico destrutivo ganhou bastante influência (cf. 1.1; 3.1).1 Os críticos 
construíram uma conjectura contra a autoria paulina no que diz respeito aos aspectos de 
linguagem e estilo, comparações literárias, sobretudo com Colossenses, evidência 
histórica e peculiaridades doutrinárias. 

 
Quando todas as objeções são cuidadosamente consideradas, 
parecerá que o valor da evidência  é inadequado para derrubar a 
resistente atestação externa para a autoria paulina e sua própria 
reivindicação.2 

 
A maioria dos estudiosos conservadores se apóia na tradição que Paulo escreveu 

Efésios juntamente com Colossenses, Filemom e Filpenses, as outras “Epístolas da 
Prisão”, durante seu primeiro aprisionamento em Roma, 60-62 A.D. (3.1; 4.1; 6.20; cf. 
At 28.16-31). Neste tempo, Paulo estava sob prisão em uma casa. Vivia em seu próprio 
quarto alugado, sob vigilância de soldados romanos. Ele devia receber visitas e 
ministrar sem impedimentos na medida que seu aprisionamento permitia (At 28.16, 30-
31). Não se achava aprisionado numa cela, como foi o caso de sua segunda prisão 
romana, quando escreveu 2 Timóteo (cf. 2 Tm 1.16). Para alguns intérpretes, a 
referência do envio de Tíquico por Paulo a Éfeso em Ef 6.21-22, parece colocar a 
composição de Efésios no segundo aprisionamento (cf. Ef 6.21-22). Ainda que as 
similaridades entre Efésios e Colossenses levaram muitos estudiosos a concluir que 
Paulo escrevera estas duas cartas na mesma época.3 A evidência em favor de que 
escreveu Colossenses e Filemom no primeiro aprisionamento é forte. 

Paulo conhecia bem Éfeso e a igreja daquela cidade. Ele ministrou na Ásia 
Menor, a província romana da qual Éfeso era a capital, sendo esta seu quartel-general 
por cerca de três anos, 53-56 A.D. (At 19.1-20.1). Isto se torna visível porque ele envia 
esta carta à Igreja de Éfeso e, subseqüentemente, os cristãos dali a fizeram circular entre 
outras igrejas.4 Três outros livros do Novo Testamento foram, também, destinados a 
Éfeso: 1 e 2 Timóteo e Apocalipse (cf. Ap 2.1). Tíquico, evidentemente, entregou esta 
epístola à Igreja de Éfeso (Ef 6.21-22). 
 
PROPÓSITO 
 

As freqüentes referências de Paulo à Igreja como um mistério, anteriormente 
desconhecido, mas agora revelado, identifica o principal propósito em escrever como 
sendo a exposição do mistério da Igreja (1.9; 3.3-4, 9; 5.32; 6.19). Sua ênfase na Igreja 

                                                   
1 Ver o quadro em Harold W. Hoehner, Ephesians: An Exegetical Commentary, p. 20. 
2 Donald Guthrie, New Testament Introduction, 2:127. (Obra traduzida em português, Introdução ao Novo 
Testamento). 
3 Ver o quadro comparativo de Efésios e Colossenses em Hoehner, p. 34. 
4 Ver o meu comentário sobre 1.1. 
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como o Corpo de Cristo, no qual há tanto crentes judeus como gentios, sugere que Paulo 
escreveu para promover a unidade na Igreja de Éfeso e na Igreja Universal. A ênfase 
sobre o amor é, outrossim, forte.5 Mais que um sexto das referências de Paulo ao amor 
em suas 13 cartas, ocorrem em Efésios. Isto reforça, ainda, que ele desejava promover a 
unidade cristã na Igreja. 

 
Pode-se constatar que os efésios estavam começando a deixar 
seu primeiro amor, Paulo escreveu esta carta para encorajá-los 
a amar mais profundamente a Deus como, também, a seus co-
santos.6 
 
A carta se focaliza sobre o que Deus fez mediante a obra 
histórica de Jesus e faz mediante Seu Santo Espírito, hoje, a 
fim de construir sua nova sociedade no meio da antiga.7 
 

ESBOÇO 
 

I Saudação 1.1-2 
 

II O Chamado Cristão 1.3 – 3.21 
 

a. O Chamado Individual 1.3 – 2.10 
 

i. O Propósito: Glória 1.3-14 
ii. O Recurso: Conhecimento 1.15-23 

iii. O Motivo: Graça 2.1-10 
 

b. O Chamado Corporativo 
 

i. A Unidade Presente 2.11-22 
ii. A Ignorância Passada 3.1-13 

iii. A Compreensão Futura 3.14-19 
 

c. A Doxologia 2.20-21 
 

III A Conduta Cristã 4.1 – 6.20 
 

a. A Caminhada Espiritual 4.1 – 6.9 
 

i. Andando em Unidade 4.1-16 
ii. Andando em Santidade 4.17-32 

iii. Andando em Amor 5.1-6 
iv. Andando na Luz 5.7-14 
v. Andando em Sabedoria 5.15 – 6.9 

 
b. A Guerra Espiritual 6.10-20 
 

IV Conclusão 6.21-24 

                                                   
5 Ver Hoehner, p. 104-106. 
6 Ibid. p. 106. 
7 John . W. Stott, The Message of Ephesians, p. 24. 
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