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O  EVANGELHO CHEGA  EM  ÉFESO 

Éfeso era a cidade mais importante da província romana da Ásia, a região que hoje é a 
Turquia.  Uma magnífica estrada com 22 metros de largura atravessava toda a cidade até 
o ótimo porto que servia como o fim da rota de caravanas vindas da Ásia.  A cidade tinha 
um enorme teatro com capacidade para pelo menos 30.000 espectadores.   
E provavelmente tinha mais de 350.000 mil habitantes. 

Paulo visitou Éfeso no final de sua segunda viagem missionária em Atos 18.18-20.  Ali 
Paulo pregava aos judeus na  ______________________ . 

Apolo era outro que ensinava as Escrituras poderosamente em Éfeso.  Apolo demonstrou 
muita humildade quando ouviu com atenção as palavras do casal, 
______________________ que lhe explicaram melhor o caminho de Deus.  Atos 18.24-28 

Já na sua terceira viagem missionária em Atos 19, Paulo voltou a Éfeso onde encontrou 
alguns discípulos que só conheciam o batismo de João Batista.  Estes imediatamente 
foram batizados em nome de _________________ .   Paulo pôs as mãos sobre eles e eles 
receberam o ________________________ . 

Quanto tempo Paulo ficou discutindo acerca do reino de Deus na sinagoga?____________ 
Como as pessoas na sinagoga receberam a mensagem de Cristo?  At 19.9 ____________ 
_________________________________________________________________________ 

E quanto tempo Paulo ensinou na escola de Tirano?  ______________________________ 
Quem, além dos efésios, ouviu a palavra do Senhor nesta época?  ___________________ 

Quais os milagres que eram realizados por Deus pelas mãos de Paulo em Éfeso? _______ 
_________________________________________________________________________ 
O que aconteceu com os filhos de Ceva?  At 19.14-17 _____________________________ 
_________________________________________________________________________ 
  
O que você acha do fato do povo queimar os livros de artes mágicas?  At 19.18-20 ______ 
_________________________________________________________________________ 

Quem era Demétrio?  _______________________________________________________ 
Por que Demétrio se colocou contra o evangelho?  At 19.23-27 ______________________ 
_________________________________________________________________________ 
Qual foi o resultado desta oposição? At 19.28-40  _________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

Aplicando a Palavra Hoje: 
1. O que você aprende do irmão Apolo? 
2. O que você aprende do casal, Priscila e Áqüila? 
3. Os efésios queimaram seus livros de ocultismo.  O que você precisa “queimar”? 
4. O ourives temia perdas materiais.  Você já deixou de fazer o que é certo porque temia 

perdas materiais?  Como podemos evitar este problema? 
5. Qual o destino daqueles que não conhecem a Jesus? 
6. O que você está fazendo atualmente para espalhar a mensagem da salvação em 

Cristo?
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1. Quem escreveu esta carta? _________________________________________________ 

2. Para quem foi escrita? _____________________________________________________ 

3. Onde Paulo estava quando escreveu?  3.1; 4.1; 6.20 _____________________________  

4. Quantas as bênçãos que os seguidores de Cristo tem? ___________________________ 

5. Por que Deus escolhe as pessoas?  v. 4 _______________________________________ 

6. Que significa a palavra “santo”? ______________________________________________ 

7. Quais são as vantagens de ser um filho adotivo? ________________________________ 

8. Quanto nós pagamos para receber as bênçãos de Deus? v. 6 ______________________ 

9. Qual a maior bênção que recebemos do Filho? _________________________________ 

10.Qual a herança dos filhos de Deus? __________________________________________ 

11.  Que significa “para louvor da sua glória”? _____________________________________ 

12.  Em que sentido o Espírito Santo é nossa “garantia”? v.14 _________________________ 
________________________________________________________________________ 

13.Qual o pedido que Paulo fez a favor dos irmãos? v.17-20 _________________________ 
_______________________________________________________________________ 

14.  Qual a maior prova do poder de Deus? v. 19-20 ________________________________ 

15.As palavras “em Cristo” são encontrados 27 vezes nesta carta.  Que significa estar “em 
Cristo”? ________________________________________________________________ 

16.  Quem é Cristo e onde Ele está? v. 20-23 ______________________________________ 

17.  As vezes cantamos o hino, “Conta as Bênçãos”.  Quais são as bênçãos que temos por 
meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo?  ____________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

VIVENDO A PALAVRA: 

18.Como você pode agradecer a Deus esta semana pelas bênçãos recebidas? 

19.O que você precisa mudar em sua vida para glorificar a Deus? 

20.  Como você pode compartilhar com os outros as bênçãos que Deus lhe deu?
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1. Onde estávamos quando Cristo nos achou?  ___________________________________ 

2. O que fazíamos antes de conhecer a Cristo? 
___________________________________ 

3. Por que Deus nos salvou? _________________________________________________ 

4. O que fez Deus, apesar de nossos pecados?  v. 5 ______________________________ 

5. O que mais Deus fez por nós? v. 6,7 _________________________________________ 

6. O que nós temos que fazer para alcançar a salvação?  
___________________________ 

7. O que significa a palavra, “graça”? ___________________________________________ 

8. Qual o propósito da nossa salvação? v.10 ____________________________________ 

9. Quem são os “gentios”?  _________________________________________________ 

10.Qual a vantagem que tinha o povo de Israel?  _________________________________ 

11.   Que fez Jesus pelo Seu sangue? v.13 _______________________________________ 

12.  Em que sentido é que Jesus é a “nossa paz”? v.14 _____________________________ 
_______________________________________________________________________ 

13.  O que é que todos recebem por meio de Cristo? v. 18 ___________________________ 

14.Quais são as bênçãos que os gentios tem por meio de Cristo? v. 19 ________________ 
_______________________________________________________________________ 

15.Qual é o fundamento da igreja? v. 20 _________________________________________ 

16.  Qual é o propósito do povo de Deus? v. 22 ____________________________________ 

VIVENDO A PALAVRA: 

17.  Por que você não pode se orgulhar da sua salvação? 

18.  Por que você vivia sem esperanças antes de conhecer Jesus? 

19.  Como é que você pode ver Deus agindo na sua vida hoje? 

20.  Qual é a boa obra que você pretende fazer esta semana pelo poder do Espírito de Deus 
em sua vida? 

21.Como você pode levar o amor de Deus a alguém esta semana?
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1. Qual a ligação entre o amor de Paulo pelos gentios e o fato de Paulo estar na prisão? 
____________________________________________________________________ 

2. Paulo conhecia o mistério?  _____________________________________________ 

3. Como o mistério ficou conhecido?_________________________________________ 

4. Qual é este mistério que não é mais mistério? ________________________________ 

5. O que significa a palavra “ministro”? v.7____________________________________ 

6. O que nós temos que fazer para alcançar a salvação? __________________________ 

7. Qual foi a “graça” que foi dada a Paulo? v. 8 ________________________________ 

8. Quem é que Deus usa para comunicar Sua mensagem? v.10_____________________ 

9. Como podemos ter acesso a Deus?  ________________________________________ 

 10. O que Paulo pede a Deus a favor dos irmãos? ______________________________ 

______________________________________________________________________ 

  11. Explique o significado do versículo 20? __________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 12. Qual o tamanho de nosso Deus? _________________________________________ 

VIVENDO A PALAVRA: 

13. Leia 3.8.  Como é que compartilhando o evangelho com um amigo, é como descobrir 
um tesouro valioso? 

 14. O que é que lhe dá forças quando você encontra dificuldades em sua vida cristã? 

 15. Como é que você pode ver Deus agindo na sua vida hoje? 

 16. O que devemos fazer para deixar os visitantes a vontade em nosso meio? 

 17. Qual a força que você mais precisa hoje em sua vida? 

18. Como você vai compartilhar o amor de Cristo com alguém esta semana? 

Vamos dividir em grupos de dois e orar um pelo outro.
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1. Por que uma equipe de futebol precisa ser coesa e unida?  _____________________ 

2. Como nós devemos viver?  v. 1 _________________________________________ 

3. Quais as qualidades que nós precisamos em nossas vidas para haver união? v.2____ 

___________________________________________________________________ 

4. Para ter união temos que nos esforçar? v.3 ________________________________ 

5. Quais são os 7 elementos da nossa união em Cristo?  _________________________ 

___________________________________________________________________ 

6. O que significa a palavra “dom”? _______________________________________ 

7. Quem concede os dons aos homens? ______________________________________ 

8. Quais são alguns dons? ________________________________________________ 

9. Qual o propósito destes dons? v.12-14 ____________________________________ 

10.O que nos protege do perigo das seitas e de doutrinas falsas? __________________ 

11. Por que é importante “falar a verdade em amor”? v.15.16 _____________________ 

__________________________________________________________________ 

VIVENDO A PALAVRA: 

Vamos dividir em grupos de 3 ou 4 e falar sobre estas perguntas e orar um pelo outro. 

12.Você vive bem com seus irmãos em Cristo? 

13.Qual é a receita de Deus para viver bem com nossos irmãos? 

14.  Como é que o Espírito ajuda você a preservar a unidade e paz na igreja? 

15.  Como você tem sido ajudado por irmãos mais maduros na congregação? 

16.Qual é a sua responsabilidade para ajudar outros irmãos? 

17.Como você precisa mostrar humildade e paciência com os outros? 

18.Com quem você precisa “falar a verdade com espírito de amor”?
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1. Que significa a palavra “andar” em 4.17? ______________________________________ 

2. Como vivem as pessoas que não conhecem a Deus?  v. 17-19 ____________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. Quem aprendeu a verdade de Jesus vai ser diferente destas pessoas? ______________ 

4.   Explique a idéia de jogar fora roupas sujas e vestir roupas novas segundo Deus. ______ 
       
      ______________________________________________________________________ 

5. Como é que conhecendo a verdade vai mudar o seu comportamento? v. 24 __________ 

_______________________________________________________________________ 

6. Ao invés de mentir, o que devemos fazer? v. 25 ________________________________ 

7. Ao invés de furtar, o que devemos fazer? v. 28 _________________________________ 

Por que? _______________________________________________________________ 

8. Ao invés de usar palavras que machucam devemos _________________________ v. 29 

9. O que deixa o Espírito Santo triste?  v. 30 _____________________________________ 

10.  Escreva aqui 5 coisas que nós temos que evitar: (v. 31) _________________________ 

_______________________________________________________________________ 

11. Qual deve ser o comportamento daquele que tem Jesus como modelo? v. 32 _________ 

______________________________________________________________________ 

VIVENDO A PALAVRA: 

Vamos dividir em grupos de 3 ou 4 e falar sobre estas perguntas e orar um pelo outro. 

12.  Quais os hábitos dos quais você se livrou desde que se tornou um discípulo de Cristo? 

13. De que você ainda precisa se livrar? 

14.Qual é o primeiro passo que você precisa tomar para que isto aconteça? 

15.Aonde você consegue ver o Espírito de Deus modificando a sua vida? 

16. Quem você precisa perdoar hoje mesmo?
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1. Quem nós devemos imitar? _____________________________________________ 

2. Qual é o grande exemplo de amor?  v. 2______________________________________ 

3. O que não convém aos santos? ____________________________________________ 

4. Quais as palavras que devem sair de nossas bocas? v. 4 ________________________ 

5. Qual a ligação entre avareza e idolatria?  _____________________________________ 

6. Quem vai receber o castigo de Deus?  _______________________________________ 

7. Qual é o fruto da luz? v. 9 _________________________________________________ 

8. Qual o alvo de todo cristão? v. 10 ___________________________________________ 

9. Qual deve ser nossa atitude perante as obras das trevas? v. 11 ___________________ 

______________________________________________________________________ 

10.O que significa “remir o tempo”? ____________________________________________ 

11. O que faz o homem que está cheio do Espírito? v. 18-21 ________________________ 

12.Por que o louvor é tão importante? __________________________________________ 

13.Por que é importante que todos se submetem uns aos outros? ____________________ 

______________________________________________________________________ 

VIVENDO A PALAVRA: 

Vamos dividir em grupos de 3 ou 4 e falar sobre estas perguntas e orar um pelo outro. 

14.O que você precisa mudar em sua maneira de falar?  v. 4,20 

15.O que deixa você com vergonha? 

16.Quando você encontra dificuldades em se submeter a seu irmão? 

17.O que você está fazendo para ficar cada vez mais cheio do Espírito Santo? 

"Você que está dormindo, acorde!  
Levante-se da morte, e Cristo o iluminará."
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1. Quem deve se submeter a quem? v. 21 ______________________________________ 

2. Qual a ligação entre o Espírito e a submissão?_________________________________ 

3. Qual é o relacionamento entre o marido e a esposa? v. 23_______________________ 

4. Qual deve ser o relacionamento entre a igreja e Cristo? v. 24 _____________________ 

5. Como os maridos devem amar as suas esposas? v. 25__________________________ 
______________________________________________________________________ 

6. O que Jesus espera da igreja, Sua noiva? v. 26,27  ____________________________ 
______________________________________________________________________ 

7. Como os maridos devem amar as suas esposas? v. 28__________________________ 
______________________________________________________________________ 

8. Que faz Cristo pela igreja? v. 29,30 _________________________________________ 

9. Como é que Jesus é nosso exemplo?  _______________________________________ 

10.  Explica como o elo entre homem e mulher é mais forte do que o elo entre pais e filhos. 
v. 31    
______________________________________________________________________ 

11. Como o elo entre Cristo e a igreja explica o amor entre maridos e esposas?__________ 
______________________________________________________________________ 

12.Como você pode resumir as responsabilidades do marido e da esposa? v. 33________ 
  
_________________________________________________________________________ 

Vivendo a Palavra: 

13.Por que o egoísmo não pode existir num casamento cristão? 

14.Na sua opinião, qual o fator mais importante num bom casamento? 

15.Como é que os maridos que seguem a Cristo são diferentes de outros maridos? 

16.Como você precisa mudar para ser um bom marido (ou noivo ou irmão, etc.)? 

17.Como você pode demonstrar o seu amor por sua esposa (ou noivo ou irmão, etc.) esta 
semana? 

18. Por que você gosta de ser a noiva de Cristo? 
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1. O que o Senhor espera de filhos? v. 1 _______________________________________ 

2. Que significa “honrar pai e mãe”?___________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

3. Como é que filhos obedientes são abençoados? v. 2,3__________________________ 

4. O que pais não devem fazer? v. 4 __________________________________________ 

5. O que pais devem fazer? v. 4 ______________________________________________ 

6. Como o Senhor precisa ser o centro de nossos lares? __________________________ 

7. Qual a responsabilidade do escravo com o seu patrão? v. 5-7 ____________________ 
______________________________________________________________________ 

8. Como os escravos poderiam agradar ao Senhor? ______________________________ 

9. Qual a recompensa que os escravos podem esperar? v. 8 _______________________ 

10.Qual o conselho para os senhores? v. 9 ______________________________________ 

11.  Para quem os patrões vão prestar contas? ___________________________________ 

12.Como Deus vê posição social? _____________________________________________ 

Vivendo A Palavra: 

13.Por que crianças conseguem obedecer aos pais que são justos com mais facilidade?  

14.Faça uma lista de várias maneiras práticas para criar um filho no caminho de Deus. 

15.Como você recebe ajuda de Deus para ser um bom pai? 

16.O que você precisa mudar para melhorar como pai (filho, irmão, etc.)? 

17.O que o Senhor espera de você como empregado? 

18.Como você pode melhorar no seu serviço? 

19.Como você precisa tratar as pessoas mais humildes? 

20.Como você pode lembrar sempre de servir o seu próximo como se estivesse servindo 
ao Senhor?
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1.   De onde vem a nossa força? ________________________________________________ 

2. Como podemos ficar firmes contra as ciladas do diabo?  __________________________ 

3. Qual é a nossa luta verdadeira?  _____________________________________________ 

4. Como é possível vencer esta luta?  6.13 _______________________________________ 

5. Qual é a armadura de Deus?  6.14-17  ________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

6. Como funciona o escudo da fé? ______________________________________________ 

7. Qual a semelhança entre a palavra de Deus e uma espada? _______________________ 
________________________________________________________________________ 

8. O que mais precisamos nesta luta?  6.18 ______________________________________ 

9. Qual o pedido que Paulo fez?  6.19,20 ________________________________________ 

10.Como Tíquico iria ajudar os irmãos em Éfeso? __________________________________ 

11. O que nós mais precisamos?  6.23-24 _________________________________________ 

Vivendo A Palavra: 

12.Por que Paulo falou da armadura de um soldado romano para explicar a nossa luta 
espiritual?  

13.Fala um pouco sobre a sua luta espiritual? 

14.O que está faltando na sua armadura espiritual? 

15.Como você precisa melhorar em suas orações a Deus? 

16.Como você pode ajudar um irmão nesta luta espiritual? 

17.Como você precisa aplicar o pedido de Paulo em 6.19-20 em sua vida? 

18.O que você pode fazer para depender mais do Espírito Santo em sua vida diária?


