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LIÇÃO 10 — ECLESIOLOGIA EM EFÉSIOS (caps. 1 – 2)
TRÊS METÁFORAS
1) IGREJA: ‘concidadãos dos santos’
a) Concidadãos: sympolites (ocorre apenas aqui); é sym (juntos) + polites (cidadão),
de polis (gr. cidade); cidadão, de civitas (lat. cidade); o requisito básico para
exercer cidadania é ser natural daquele determinado país.
b) Discussão sobre cidadania: cidadão natural e naturalizado (Atos 21.27-40).
c) Cidadania romana: não bastava nascer nos domínios do império; incluía uma
séria de privilégios como direito de votar e ser votado, participar de assembleias
públicas, ser julgado conforme o Direito Romano; os “peregrinos”, provincianos
livres, não tinham cidadania e eram a maioria da população; as pessoas de terras
não dominadas pelo império eram bárbaros; no fim da linha, havia os escravos.
d) Cidadania cristã: os cristãos gentios não assumem cidadania em Israel, mas em
uma comunidade nova criada em Cristo para abrigar judeus e gentios (2.13-17);
e) Cidade do céu:
i) Paulo fala que nossa cidade (politeuma) está nos céus de onde aguardamos
Jesus (Fp 3.20); a Jerusalém de baixo x Jerusalém cima (Gl 4.26);
ii) “cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial” (Hb 12.22); “Aqui não temos cidade
permanente, mas buscamos a futura” (Hb 13.14);
iii) Nova Jerusalém, a cidade santa (Ap 212ss; 22.19).
f) nação santa e povo adquirido: não eram povo e não tinham alcançado
misericórdia (1Pe 2.9s); em seguida, refere-se a “peregrinos”/”forasteiros” (v.11).
g) Estrangeiros de Deus: ref. ao estado anterior dos gentios Ef. 2.11-12;
h) Estrangeiros no mundo: estrangeiros, peregrinos, forasteiros no mundo e naturais
de uma cidade preparada por Deus (Hb 11.10-16; c/c Hb 4.1-10; 1Pe 1.1; 2.11).
i) Duas cidades e dois reinos: Babilônia x Jerusalém.
j) Para refletir: em que sentido os cristãos são cidadãos de uma nova pátria? Quais
traços comuns entre família e nação estão sendo comparados? Quais não estão?
2) IGREJA: Família de Deus
a) Família: a palavra original grega é “oikeos”, derivado de “oikos”
b) Jesus: “Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é a
meu irmão, minha irmã e minha mãe” (Mc 3.31-35);
c) Deus é o Pai: “Pai nosso que está nos céus” (Mt 6.9); Jesus diz diversas vezes
“teu Pai” e “vosso Pai”; mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual
clamamos: Aba, Pai” (Rm 8.15; Gl 4.6). “Serei vosso Pai, e vós sereis para mim
filhos e filhas” (2Co 6.18).
d) Primogênito: Jesus é “o primogênito entre muitos irmãos” (Rm 8.29; Ef 3.13-15).
e) Filhos de Deus:
i) “A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
aos que creem no seu nome; os quais não nasceram do sangue, nem da vontade
da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus” (Jo 1.12-13).
ii) “[Caifás] profetizou que Jesus devia morrer pela nação [...] para reunir em um
corpo os [filhos de Deus] que andavam dispersos” (Jo 11.51-52).

iii) “Vejam que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos
chamados filhos de Deus [...] Amados, agora somos filhos de Deus” (1Jo 3.1-2);
iv) “Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus [...] O mesmo
Espírito testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus” (Rm 8.14,16).
f) Irmãos: “todos vocês são irmãos” (Mt 23.8); Deus trouxe “muitos filhos à glória”;
Cristo “não se envergonha de lhes chamar irmãos” (Hb 2.10-11); a palavra
“irmãos”/”irmãs” aparece cerca de 130x nas epístolas de Paulo.
g) Relacionamentos:
i) “Não repreendas asperamente o ancião, mas admoesta-o como a pai; aos moços
como a irmãos; As mulheres idosas, como a mães, às moças, como a irmãs, em
toda a pureza” (1Tm 5.1-2).
h) Novo nascimento: “Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da
incorruptível, pela palavra de Deus” (1 Pe 1.23).
i) Casa/família:
i) A igreja é casa espiritual (1Pe 2.5),
ii) “casa de Deus, que é a igreja” (1Tm 3.15; Tt 1.7; 1Pe 4.17),
iii) à qual pertencem os “familiares [oikeos] da fé” (Gl 6.10).
j) Para refletir: em que sentido os cristãos são uma nova família? Quais traços
comuns entre família e igreja estão sendo comparados? Quais não estão?
3) IGREJA: Edifício de Deus
a) Fundamento (Ef 2.20): apóstolos e profetas; (c/c Ap 21.14, doze fundamentos).
b) Pedra principal (2.20):
i) Cristo, cf. “pedra” em Mt 16.16; fundamento (1Co 3.11);
ii) pedra angular (do alicerce), “pedra principal” (1Pe 2.6), cf. citação do AT (Is
28.16 e Sl 118.22); ou como pedra final, em direção da qual o edifício é
construído; (c/c “rocha” em Mt 7.24-29);
iii) “pedra viva”: “chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos
homens, mas para com Deus eleita e preciosa” (1Pe 2.4).
c) Pedras: todos os crentes, o “vós” de Ef 2.22; ou pedras vivas/espirituais; “Vós
também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual (1Pe 2.5ss).
d) Edifício (2.21): Cristo é o fundamento e o edifício todo; a igreja é edificada e “bem
ajustada” sobre (fundamento) e em Cristo (“nele”); de Cristo para Cristo.
i) Ajustado: o v. ‘ajustar’ aparece também em Ef 4.16, ref. às juntas do corpo;
ii) Crescer: o v. ‘cresce’ também aparece em Cl 2.19 (“cresce o crescimento”) e em
Ef 4.16 como substantivo (‘crescimento’) ref. ao corpo; o tempo verbal indica
processo contínuo da igreja em direção a Cristo.
e) Edificador: Deus é o construtor (Hb 11.16); eu edificarei a minha igreja (Mt 16.17).
f) Edificar: etim. ‘aedes’+’facere’ (fazer casa); “co-edificados” (synoikodomeisthe) ou
“edificados juntamente”; verbo passivo indica que é Deus que edifica a sua igreja
unindo os crentes a Cristo (Jo 2.19-22).
g) Templo (2.22): o destino do edifício espiritual é ser “templo santo no Senhor” e
“morada de Deus em Espírito”; a igreja é o templo santo de Deus (1Co 3.16ss) e
cada crente é também templo do Espírito Santo (1Co 6.19).
h) Habitação de Deus: o tabernáculo e o templo judeu em contraste com o coração
dos crentes (Jo 4.23); na Nova Jerusalém, não haverá templos (Ap 20.22) e Deus
habitará com os homens (Ap 20.3).
i) Para refletir: em que sentido, a igreja é uma construção? Quais traços estão
sendo comparados? Quais não estão?

4) PARA REFLETIR

