
Efésios 5.1-21 
 
1 Sede pois imitadores de Deus, como filhos amados; 
 
2 e andai em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a
 si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suav
e. 
 
3 Mas a prostituição, e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequ
er se nomeie entre vós, como convém a santos, 
 
4 nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, coisa
s essas que não convêm; mas antes ações de graças. 
 
5 Porque bem sabeis isto: que nenhum devasso, ou impuro, ou ava
rento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. 
 
6 Ninguém vos engane com palavras vãs; porque por estas coisas v
em a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. 
 
7 Portanto não sejais participantes com eles; 
 
8 pois outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor; andai co
mo filhos da luz 
 
9 (pois o fruto da luz está em toda a bondade, e justiça e verdade), 
 
10 provando o que é agradável ao Senhor; 
 
11 e não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, poré
m, condenai-as; 
 
12 porque as coisas feitas por eles em oculto, até o dizê-las é vergo
nhoso. 
 
13 Mas todas estas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela
 luz, pois tudo o que se manifesta é luz. 
 
14 Pelo que diz: Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os m
ortos, e Cristo te iluminará. 
 
15 Portanto, vede diligentemente como andais, não como néscios, 
mas como sábios, 
 
16 usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. 



 
17 Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontad
e do Senhor. 
 
18 E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas e
nchei-vos do Espírito, 
 
19 falando entre vós em salmos, hinos, e cânticos espirituais, canta
ndo e salmodiando ao Senhor no vosso coração, 
 
20 sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de noss
o Senhor Jesus Cristo, 
 
21 sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. 

 

Todos nós que desejamos herdar a salvação, precisamos atentar e seg

uir a esses conselhos do Apóstolo Paulo. 

São palavras que levantam o nosso coração em direção aos céus, pois,

 todos nós sabemos que precisamos praticá-las, vive-las, experimentá-l

as. 

Porém, logo em seguida a esses conselhos para uma vida abundante, 

Paulo nos leva ao bem mais precioso de todo ser humano: Nossa famí

lia! 

Nosso bem mais valiosos não está na garagem da casa, nem dentro d

e um cofre, tão pouco num diploma emoldurado na parede ou construí

do num terreno com tijolos e cimento .... nosso bem mais precioso é a f

amília que Deus nos deu. 

 

Como Preservar nosso Bem Mais Precioso 

 

01. Aos maridos (Ef 5.25-31) 

Paulo não deixa nenhuma saída para desculpas egocêntricas quando 

diz: “...como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por el

a”.  

Portanto, toda instrução aqui é direcionada a homens que têm a Jesus 

como Senhor, como modelo, como referência suprema. 

 



a. Ame sua esposa, sempre visando conquistá-la, seja qual for o 

sacrifício, a fim de que ela seja uma mulher digna, equilibrada, 

sábia e serva de Deus (25-27). Oração, Jejum e o compartilhar 

da Palavra – Exercendo o sacerdócio no lar. 

 

b. Não tenha medo de dá carinho, zelar pela saúde de sua esposa, 

alegrá-la até com pequenos gestos, fazê-la saber que você a 

ama, que ela é tão importante quanto você, no ceio da família 

(28-30). Cumplicidade, diálogo, andar sempre juntos, tomar 

decisões juntos, andar em acordo quanto aos filhos, finanças, 

vida íntima, ministério, etc... 

 

c. Não economize sentimentos, palavras, atitudes, recursos e o que 

for preciso, para que sua esposa sinta-se segura, de bem com a 

vida, tenha autoestima elevada, sinta-se bonita, realizada e 

casada com um homem de Deus que a tenha como prioridade 

(31). Ser uma só carne na prática. Pai, mãe e cunhados estarão 

em primeiro plano se houver um acordo mútuo. 

 

d. Aprenda a ser um homem de Deus, um sacerdote. Se esforce 

para isso, deixe as meninices de lado, procure aprender com 

quem já venceu etapas. Priorize sua vida espiritual, sua 

comunhão com Deus. Alimente-se da Palavra, seja cheio do 

Espírito, abandone os maus hábitos, as más companhias e os 

lugares duvidosos.  

 

02. Às esposas (Ef 5.22-24) 

Da mesma forma, Paulo deixa as mulheres sem chance de quaisquer 

argumentos, ainda que sejam humanamente amparados, quando diz: 

“Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor...” 

Portanto, toda instrução aqui é direcionada a homens que têm a Jesus 

como Senhor, como modelo, como referência suprema.  

a. Valorize e encoraje todo esforço de seu marido em lhe mostrar 

seu amor e admiração por você. 

  

b. Incentive seu marido a ser um homem espiritual, um homem 



respeitado na família, na igreja, na sociedade. 

 

c. Elogie as boas qualidades do seu marido, não só para ele, mas 

também a outras pessoas importantes para o relacionamento de 

vocês. E ajude-o a desenvolver novas qualidades. 

 

d. Reconheça que há uma autoridade instituída por Deus, sobre a 

vida de seu marido e submeta-se a esse princípio bíblico. 

Aprenda a ser auxiliadora idônea. Controle sua língua, leve suas 

queixas para Deus em oração, alimente-se da Palavra, abandone 

as novelas, as más companhias, proteja seu coração se 

sentimentos desnecessários e enganosos. Ande com quem já 

venceu etapas, priorize sua vida espiritual e a comunhão com 

Deus. Seja cheia do Espírito. 

 

03. Aos filhos (EF 6.1-3) 

Obedeça! Diz o Apóstolo. 

Você não tem experiências de vida. 

Você não tem maturidade emocional. 

Você está debaixo da autoridade dos seus pais 

Você ainda não se sustenta 

Valorize e honre quem te sustenta, quem ora por ti, quem procura ser 

bom exemplo para ti, quem investe no seu futuro, quem te ensina o ca

minho do Senhor, quem forja o seu caráter, quem te ama de verdade e

 sem ilusões, etc... 

Fazendo assim, você aprenderá muitas coisas só observando e quand

o chegar sua vez de comandar uma família e tomar decisões, você terá

 menor chance de errar 

Fazendo assim, você estará semeando honra a seus pais e a Deus, e t

oda semente um dia dá frutos! 

 

04. Aos pais (Ef 6.4) 

Nossos filhos não são nossos escravos 

Nossos filhos são nossos discípulos do rebanho do Senhor 



Nossos filhos são pessoas com identidade e índole próprias 

Nossos filhos tem dons e qualidades que precisam ser elogiadas e pot

encializadas 

Nossos filhos são a herança que deixaremos para Deus nessa terra e 

na eternidade! 


