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AULA - EBD - 07/06/2020
A igreja eleita
Tema: Pelo sangue de Jesus chegastes perto
Texto base: Efésios 2:13

Contexto
1. No versículo 13 há uma mudança completa da visão de quem somos pelo sangue de Jesus;
2. O Ap. Paulo começa com a chamada partícula adversativa "mas", mostrando a situação adversa
comparada com a situação anterior já citada por ele;
3. A palavra grega para agora é nuni e significa: agora ou neste exato momento. Isto nos mostra
que essa situação que Paulo vai explicar já é uma realidade no exato momento em que ele
escreveu sua carta aos Efésios;

Tópicos
Antes do versículo 13 (Ef 2:13) o Ap. Paulo nos mostra que a salvação passa bem longe do ímpio;
E no versículo 13 o Ap. Paulo nos mostra a nossa nova condição se estivermos em Cristo;
O que nos aproxima de Deus é o sangue de Jesus (v. 13b);
A nova aliança foi feita no sangue de Jesus dentro de um cálice (Lucas 22:20);
a. Era uma forma didática de Jesus mostrar o que estava acontecendo no mundo espiritual;
b. E serviria como um memorial para que a igreja não se esquecesse deste fato (Lc 22:19);
c. Lembrando que os judeus, bem como outros povos, bebiam o vinho ou mosto misturado
com água para não caírem nas condenações expressas do antigo testamento. É
interessante notar que na crucificação de Jesus, ao perfurarem o lado de Jesus saíram os
mesmos elementos, sangue e água (João 19:34);
5. Por que o cálice?
a. O cálice é um recipiente símbolo da aliança que Deus fez com a humanidade na ceia;
b. O conteúdo do cálice é a autoridade da aliança, pois a aliança tinha que ser feita com
sangue para que fosse validada (Hb 9:18-22);
c. O cálice cheio representava a ira de Deus com relação à humanidade;
d. O cálice vazio representa então o aplacamento da ira de Deus com relação aos que estão
na aliança;
i.
aplacar = suavizar, serenar-se da dor;
e. Quando observamos o cálice cheio lembramos da ira de Deus sobre nós;
f. Quando observamos o cálice vazio lembramos do sangue de Jesus derramado por nós na
cruz para aplacar a ira de Deus ao nosso respeito;
g. Os salmos contém grandes revelações de Deus aos salmistas, inclusive com respeito ao
cálice:
i.
Salmos 11:6-7 (o que está no cálice preparado para os ímpios);
ii.
Salmos 75:8 (o juízo de Deus será servido aos ímpios da terra);
h. Outros textos também falam com clareza sobre o que é o cálice:
1.
2.
3.
4.
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i.
Isaías 51:17 (cálice da ira);
ii.
Jeremias 25:15-16 (cálice do furor);
iii.
Jeremias 49:12 (quem bebe o cálice do Senhor se torna culpado);
i. De modo geral o cálice representa o juízo de Deus;
i.
Mais um vez o cálice cheio vai representar o n
 ível do juízo de Deus sobre nós;
1. Quanto mais cheio, pior é o juízo (Ap 14:10);
ii.
E o cálice vazio vai nos lembrar que alguém absorveu o juízo de Deus que estava
sobre nós;
iii.
Jesus explica justamente isto em João 18:11;
j. Dentro do cálice está o objeto de culpa daqueles que o bebem e no Novo Testamento o
vinho foi trocado pelo sangue de Jesus (simbolismo);
k. Nos tornamos portanto culpados da morte e do sangue de Jesus devido aos nossos
próprios pecados;
l. O Ap. Paulo diz exatamente isto em 1 Coríntios 11:27;
m. A realidade de tudo isso é que aquele que bebe do cálice está recebendo em si mesmo a
ira de Deus e quem bebe como memorial discerne que aquele cálice foi bebido pelo
próprio Jesus;
6. Em Efésios 2:14 o Senhor nos mostra que Cristo é a nossa paz:
a. A paz que o Espírito Santo está falando é a de Romanos 5:1;
b. A paz que vem da fé em Jesus é eterna, pois foi estabelecida para sempre;
c. A paz implica justificação e reconciliação:
i.
Justificação: nosso status legal diante de Deus, uma vez que Ele é o juíz;
ii.
Reconciliação: nosso relacionamento reparado com Deus em termos pessoais;
d. Sem a fé no sacrifício e ressurreição de Jesus nos encontramos em guerra contra Deus;
7. Ainda em Efésios 2:14 o Senhor diz que a parede que estava no meio foi derrubada:
a. Que parede é essa?
b. O muro ou parede que o Ap. Paulo cita era um muro que não permitia um gentio entrar
nas partes sagradas do templo, ou em outras palavras, se aproximar de Deus;
c. O gentio era obrigado a ficar antes desse muro, no chamado pátio dos gentios;
d. O gentio desejava se aproximar de Deus, mas para ele era algo impossível;
e. Caso um gentio ultrapassasse esse muro de separação, a morte era decretada
instantâneamente para ele e ele se tornava culpado pelo seu ato;
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f.
g. O muro tinha cerca de 1,4m de altura;
h. O historiador judeu Flávio Josefo informa que 13 placas de pedra com inscrições em grego
e em latim foram colocadas ao longo da barreira, advertindo os gentios a que não
entrassem. Ele escreveu assim:
i.
“Havia uma divisão feita de pedra (…). Sua construção era muito elegante; sobre
ela, ficavam pilares, em distâncias iguais entre um e outro, anunciando a lei de
pureza, em grego e em outras letras romanas, dizendo que ‘nenhum estrangeiro
deveria entrar no santuário’” (Guerras, 5.5.2). [Bíblia de Estudo Arqueológica página
1917].
i. Os arqueólogos descobriram duas dessas placas de aviso, que dizem:
i.
“Nenhum estrangeiro tem permissão de entrar na balaustrada em torno do santuário
e do pátio. Quem for pego, será responsável por sua decorrente morte”.
j. No dicionário Wycliffe na página 1899 sobre o templo de herodes diz:
Ao redor do Templo propriamente dito havia um balaústre, a meia altura, entalhado
em mármore, com quatro portões no norte e sul, um no leste, e nenhum no lado oeste. Em
cada portão havia um aviso, gravado em pedra, em latim e grego: “Que nenhum estrangeiro
ultrapasse a barreira entrando no pátio que cerca o Templo. Todo intruso que for pego será
responsável por sua própria morte, que lhe será imposta como pena”.
A porta do leste era conhecida como Formosa (At 3.2) ou Portão de Nicanor. Três
dos quatro portões restantes, tanto no norte quanto no sul, abriam-se diretamente para o
pátio de Israel, enquanto que o quarto em cada lado dava para o pátio das mulheres.
Todo o pátio dos gentios era pavimentado com mármore de muitas cores elegantes.
k. O pátio dos gentios era muito b
 onito e rico de beleza e formosura, mas não permitia o
acesso à presença de Deus;
l. O Ap. Paulo foi acusado de levar um gentio para dentro dos muros de separação e
tentaram matá-lo (Atos 21:28,35,36). Este problema foi também dado em visão pelo Espírito
Santo em Atos 21:11 quando usaram a cinta de Paulo como exemplo;
m. É dentro deste contexto que o Ap. Paulo vai escrever o texto de Efésios 2:14:
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i.

Não há mais separação, não tem mais o muro, todos são um só agora diante de
Deus, por causa do sangue de Jesus;
ii.
Pela fé em Cristo todos podem fazer parte desta aliança que nos permite chegar à
Deus;
n. É interessante observar que para cada estágio do Templo de Herodes havia um lance de
escadas para subir:
i.
Uns tinham 14 degraus, outros 12 degraus e outros 3 degraus;
ii.
O ponto mais alto era o lugar santíssimo, pois dentro do lugar santo tinha uma
pequena escada que levava para o lugar santíssimo;
iii.
A idéia provavelmente era de subir e chegar até Deus, coisa que os gentios só
podiam observar de longe;
8. Já em Efésios 2:15 fica fácil entender o resultado da queda deste muro, pois este versículo é
uma explicação do que ocorreu após a queda do muro de separação:
a. A morte de Jesus derrubou o muro (...na sua carne);
b. Desfez a inimizade, isto é, a l ei dos mandamentos;
c. Criou em si mesmo um novo homem (humanidade);
d. Por isso a Bíblia nos trata como membros do corpo de Cristo;
i.
Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular (1 Coríntios 12:27);
ii.
Leia também: Efésios 5:23,30 e Colossenses 1:18;

