
Um recurso para apoiar os dinamizadores na preparação e 
recapitulação da Lição da Escola Sabatina  

À ESCUTA DO TEXTO 

Texto de base | Efésios 4:11-16 

 

 

  

ESCOLA SABATINA | 3º TRIMESTRE 2022 
“No Cadinho com Cristo” 

Lição 4 |   
Olhos nos olhos com 

o Ourives 

Verso Áureo 
“Mas todos nós, com 

cara descoberta, 
refletindo, como um 
espelho, a glória do 

Senhor, somos 
transformados de 

glória em glória, na 
mesma imagem, como 

pelo Espírito do 
Senhor” 

(2 Coríntios 3:18) 
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PERGUNTA QUEBRA-GELO  

Se receber um conselho de alguém sem o ter pedido, o que faz? Segue-o? 
 

 

APROXIMAR: 
 

A carta aos Efésios foi provavelmente escrita por Paulo por volta do ano 60, mas no 

contexto de uma circular. É interessante perceber que em numerosos manuscritos 

antigos, as palavras “aos Efésios” não constam de Efésios 1:1. Paulo escreveu a carta 

durante o seu cativeiro (cf. Efé.6:20), provavelmente em Roma. 

O extrato que vamos estudar hoje faz parte dos capítulos 4 a 6, os quais contém um 

certo número de apelos aos cristãos em Éfeso. Segundo Paulo, esta igreja, diante da 

ameaça exterior (cf. Ef.6:12), teve a necessidade de tomar consciência da sua vocação 

e da necessidade de crescerem em direção a uma maturidade espiritual. 

 

 

OBSERVAR:  

Se, enquanto membros de Igreja, nos conformarmos com as palavras e os valores de 
Cristo, iremos crescer em qualidade como igreja e tornar-nos-emos pequenos diante 
do Seu reflexo. O crescimento espiritual significa crescimento em direção à 
maturidade espiritual.  

• O que é que esta maturidade tem a ver com a plenitude e a perfeição de 
Deus? (cf. Ef.3:19 e 4:13). 

 
As crianças quando crescem fisicamente podem sofrer de dores provocadas principalmente 
com os surtos de crescimento das pernas. 

• Com que termos diz a Bíblia que o crescimento espiritual não acontece sem 
causar dor? Leia em conjunto com Zacarias 13:7-9 e Daniel 12:1-10. 

 
Na introdução da lição desta semana, faz-se menção de um ourives que purifica o seu ouro 
durante um longo tempo de maneira a ver-se o seu interior. 

• Descreva como é que os apóstolos, os que anunciam o Evangelho, os 
pastores e os professores (Efés.4:11) fazem de Deus o ourives que purifica 
as pessoas até que se tornem «visíveis» de muitas maneira. 
 

• Podemos nós, enquanto seres humanos, tornar-nos puros como o ouro? (cf. 
Job 23:10). 
 

• De que maneira a expressão: « O teu espírito será influenciado pelas coisas 

que tu vês com mais frequência» diz a mesma coisa que o texto de 2 

Coríntios 3:18? 

 

• Quando é que uma igreja reflete a Cristo? Cf. Efés.3:17-19 e 4:13-16. 
 

Se nós lermos Efés.4:21-24, fica evidente que mesmo que nós sintamos, a um dado 
momento da nossa vida, um renovar e uma mudança espiritual, não devemos concluir que 
chegamos ao fim do nosso percurso. Não, o crescimento espiritual é um processo que dura 
toda a vida, porque, por vezes, nós devemos simplesmente recomeçar certas coisas. Isto 
porque passamos por um falhanço, ou porque dececionámos alguém, ou nos dececionámos 
a nós mesmos. 

Efésios 4:11-12 – “E ele 
deu uns como apóstolos, 

e outros como profetas, e 
outros como evangelistas, 
e outros como pastores e 
mestres,  tendo em vista 

o aperfeiçoamento dos 
santos, para a obra do 

ministério, para 
edificação do corpo de 

Cristo; até que todos 
cheguemos à unidade da 

fé e do pleno 
conhecimento do Filho de 

Deus, ao estado de 
homem feito, à medida 

da estatura da plenitude 
de Cristo” 
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ADERIR:  
 
Os primeiros cristãos tiveram que aprender a ser firmes, embora tivessem colocado 
Cristo nos seus corações. 

• Considera-se um cristão firme? Pode explicar-nos o porquê ou porque não? 
 
Na Igreja Primitiva, havia muitos tipos de deveres e ofícios. 

• Diga à pessoa sentada ao seu lado como entende que ela reflete a Cristo nas 
palavras e/ou ações. Preste especial atenção a certos traços do seu caráter 
ou das suas capacidades. 

 
A fé coletiva é muito diferente da fé pessoal. 

• Na sua opinião, o que é que lhe falta a nível da sua fé pessoal, e o que pensa 
fazer para melhorar? 

 
Os humanos têm a razão  e os sentimentos; mas em certos cristãos, o intelecto é mais 
desenvolvido, enquanto noutros, os sentimentos são mais importantes. 

• O que pensa da expressão: «Somos um barco cujos sentimentos são a vela e 
cuja razão é o leme. Sem sentimentos o barco não avança, e sem a razão o 
barco não pode ser guiado». 

 
Nós fazemos todos, coisas das quais nos arrependemos mais tarde. 

• Em que medida se perdoa a si mesmo quando pensa nas más decisões que 
já tomou? 

• Que mensagem tem para si o texto de 2 Pedro 3:18, quando nós temos 
tendência a ser impiedosos para connosco mesmos e para com os outros? 

 

 
ORAR:   

Senhor, ajuda-nos enquanto membros de Igreja, a sermos mais semelhantes a Ti, em 
particular na maneira como nós tratamos os outros e no amor com o qual nós 
tratamos as pessoas que não são da nossa igreja. Que o exemplo que Tu deste, 
Senhor Jesus, possa inspirar-nos com palavra e atos de amor para com os serres 
humanos, segundo a Tua glória. Amém.  
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