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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

Hoje



CRISTO: O ETERNO PROPÓSITO DE DEUS

9. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito 
que ele estabeleceu em Cristo,

10. isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na 
dispensação da plenitude dos tempos.

11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano 
daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade,

12. a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor 
da sua glória.

Efésios 1:9-12



A REVELAÇÃO 
DO MISTÉRIO 
DA VONTADE 
DE DEUS

•Distância entre Deus e o homem

• Como saber o que Deus pretende?

•O mistério é agora revelado!



O BOM
PROPÓSITO
DE DEUS

EF 1.9

A vontade de Deus é sempre boa

Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-
se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de 
experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita
vontade de Deus. 

Romanos 12:2

Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o 
realizar, de acordo com a boa vontade dele.

Filipenses 2:13



O BOM
PROPÓSITO
DE DEUS

EF 1.9

A vontade de Deus é boa para toda a 
criação

Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o 
poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas 
existem e foram criadas.

Apocalipse 4:11

E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito 
bom. Passaram-se a tarde e a manhã; esse foi o sexto dia.

Gênesis 1:31



O BOM
PROPÓSITO
DE DEUS

EF 1.9

A vontade de Deus é boa para nós

Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o 
realizar, de acordo com a boa vontade dele.  Filipenses 2:13

Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu 
Deus; a tua lei está no fundo do meu coração.  Salmos 40:8



CONVERGIR TUDO EM CRISTO

• Deus não é orientado por problemas!

• A solução da queda do homem é Cristo

• O propósito de Deus é então dar foco à 
solução: a salvação do homem e a restauração 
da criação a partir da obra redentora de 
Cristo Jesus

E nos revelou o 
mistério da sua vontade, 
de acordo com o seu 
bom propósito que ele 
estabeleceu em Cristo,
isto é, de fazer 
convergir em Cristo 
todas as coisas, 
celestiais ou terrenas, na 
dispensação da 
plenitude dos tempos.

Efésios 1:9,10



PLENITUDE DOS TEMPOS

• Plenitude (gr pleromatos): completude, 
preenchimento

• A hora chegada, o momento certo

• Todas as condições do mundo sob o 
império romano estavam condizentes 
para a primeira vinda de Cristo e para a 
expansão da Igreja

• “isto é, de fazer convergir em Cristo todas as 
coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da 
plenitude dos tempos.” Efésios 1:10

• “Mas, quando chegou a plenitude do tempo, 
Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, 
nascido debaixo da lei.” Gálatas 4:4

• “Irmãos, não quero que ignorem este mistério, 
para que não se tornem presunçosos: Israel 
experimentou um endurecimento em parte, até 
que chegasse a plenitude dos gentios.”
Romanos 11:25



ESCOLHIDOS E PREDESTINADOS CONFORME O 
PLANO DE DEUS

ESCOLHIDOS

(GR EKLĒRŌTHĒMEN)

• Deus tomou a decisão de escolher

PREDESTINADOS

(GR PROORISTHENTES)

• Deus ordenou de forma prévia

“Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele 
que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade.”  Efésios 1:11

Você não vive no acaso – Deus tem um plano desenhado para cada um de nós

“Os teus olhos viram o meu embrião; todos os dias determinados para mim foram escritos no teu 
livro antes de qualquer deles existir.” Salmos 139:16



PARA O LOUVOR DA GLÓRIA DE DEUS

• “a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua 
glória.”   Efésios 1:12

• “que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para 
o louvor da sua glória.” Efésios 1:14

• Ao final, tudo resulta na glória de Deus e no reconhecimento de que em
Cristo está a razão de tudo.



PRÓXIMA AULA:
A SUPREMACIA DE CRISTO
Que Deus nos abençoe

16h
Reunião das crianças no Zoom


