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CARTAS PAULINAS

EFÉSIOS

• Autoria: Paulo (1.1, 3.1)

• Onde: em prisão, possivelmente em 
Roma (3.1, 4.1, 6.20)

• Escrita em grego

COLOSSENSES

• Autoria: Paulo (1.1, 3.18)

• Onde: em prisão, possivelmente em 
Roma (4.3,10,18)

• Escrita em grego



dC



DESTINATÁRIOS

EFÉSIOS

• Éfeso – cidade mais importante da Ásia 
Menor (atual Turquia)

• Foi centro de evangelização (At 18,19)

• Importante cidade e igreja no Novo 
Testamento

• Carta levada por Tíquico (6.21)

COLOSSENSES

• Colossos – cidade na Ásia Menor 

• Menor cidade das cartas paulinas

• Cidade onde Filemom habitava

• Pastoreada por Epafras (1.7)

• Carta levada por Tíquico (4.7)



https://www.youtube.com/watch?v=JivSJ5wwZ-Y



TEMAS

EFÉSIOS

• O propósito de Deus em Cristo

• Fortalecimento doutrinário e prático dos 
irmãos da igreja de Éfeso 

COLOSSENSES

• Total suficiência de Cristo

• Combate a heresia que ameaçava a igreja 
de Colossos que ensinava a necessidade 
de práticas religiosas para a salvação



ESBOÇO EFÉSIOS
• Saudações (1.1,2)

• Supremacia de Cristo (1.3-14)

• Conhecimento do propósito e poder de Deus (1.15-23)

• Passos para a realização do propósito de Deus (2 e 3)
• A salvação pela graça (2.1-10)
• Judeus, gentios e igreja (2.11-22)
• A revelação da sabedoria de Deus pela igreja (3.1-13)

• Experiência da plenitude de Deus (3.13-21)

• Prática do propósito de Deus na igreja (4 a 6)
• União e Maturidade (4.1-16)
• Renovação da vida pessoal (4.17-5.20)
• Relacionamentos (5.21-6.9)

• Fortaleza espiritual  (6.10-20)

• Saudações finais (6.21-24)

ESBOÇO COLOSSENSES
• Saudações, ação de graças, oração (1.1-14)

• Supremacia de Cristo (1.15-23)

• A luta de Paulo pela igreja (1.24 a 2.7)

• Amor à igreja (1.24-29)

• Bem-estar espiritual dos leitores (2.1-7)

• Livres dos regulamentos humanos (2.8-23)

• Contra falsos mestres (2.8-19)

• Análise da heresia (2.20-23)

• Como viver em santidade (3.1 a 4.6)

• O velho homem e o novo homem (3.1-17)

• Lares cristãos (3.18-4.1)

• Outras instruções (4.2-6)

• Saudações finais (4.7-18)



AULAS DO NOSSO CURSO

1. Introdução

2. Bênçãos espirituais

3. O eterno propósito de Deus 

4. A supremacia de Cristo

5. A suficiência de Cristo

6. A salvação pela graça

7. Judeus, gentios e igreja: a paz de Deus

8. Maturidade cristã

9. Unidade da igreja

10. Relacionamentos familiares

11. Relacionamentos com a sociedade



PRÓXIMA AULA: BÊNÇÃOS ESPIRITUAIS
Que Deus nos abençoe


