ESTUDO BÍBLICO
da Epístola aos Efésios

1.
a)
b)
c)
d)
2.
a)
b)
c)
d)
3.
a)
b)
c)
d)
4.

O que significa “epístola”?
Carta
Livro
Convite
Jornal
Quem foi o autor dessa epístola? (1.1)
Paulo
Pedro
Tiago
Lucas
Para quem foi escrita? (v.1)
Aos irmãos da cidade de Colosso
Aos irmãos da cidade de Jerusalém
Aos irmãos da cidade de Éfeso
Ao irmão Timóteo
Com que bênçãos o Senhor nos abençoou? (1.3)

______________________________________________
5. O que Deus nos revelou, segundo o seu
beneplácito, que propusera em si mesmo? (1.9)
______________________________________________

10. O que vem a nós pela graça, por meio da fé, sem as
obras da lei? (2.8)
a) A perdição
b) A saúde
c) A salvação
d) A saúde
11. Para que fomos criados em Cristo? (2.10)
______________________________________________
12.
a)
b)
c)
d)
13.
a)
b)
c)
d)
14.

6. Em quem estamos selados, sendo este, o penhor da
nossa herança? (1.13-14)

a)
b)

______________________________________________

c)
15.

7. Para quê Deus iluminou os nossos olhos? (1.18)
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
8. O Senhor Jesus Cristo foi constituído pelo Pai como:
(1.22-23)
a) Membro da Igreja
b) Servo da Igreja
c) Cabeça da Igreja
d) Filho da Igreja
9. Quando estávamos mortos em nossas ofensas e
pecados, o que o Pai nos fez em Cristo? (2.5-6)
______________________________________________

O que nós éramos e não somos mais? (2.11)
Gentios
Judeus
Hebreus
Israelitas
Por meio de Jesus Cristo, o que Deus fez entre os
povos Judeus e Gentios? (2.14)
De ambos os povos fez um
Separou os dois povos
Destruiu um dos povos
Escolheu apenas um dos povos
O que separava os Judeus e Gentios impedindo que
formassem um só Corpo? (2.14-16)
O orgulho dos gentios
A lei dos mandamentos, que consistia em
ordenanças
Os Dez Mandamentos
Qual é o fundamento do povo de Deus? (2.20,21)

______________________________________________
16. Para que somos edificados? (2.22)
______________________________________________
17. O que estava oculto, mas foi manifestado pela
revelação aos apóstolos e profetas? (3.3-4)
______________________________________________
18.
a)
b)
c)

Em que consiste o “mistério de Cristo”? (3.6)
Os Judeus são melhores que os Gentios
Os Gentios são melhores que os Judeus
Os Gentios são co-herdeiros (com os Judeus
convertidos), membros de um mesmo corpo, e
participantes da promessa em Cristo pelo
Evangelho.
d) Os Judeus foram totalmente excluídos da graça de
Deus, dando lugar aos Gentios
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19.
a)
b)
c)
d)
20.

Deus é poderoso para fazer: (3.20)
Quase tudo que pedimos ou pensamos
Aquilo que pedimos ou pensamos
Somente algumas coisas
Muito mais que aquilo que pedimos ou pensamos
Quais são os dons ministeriais? (4.11)

______________________________________________
21.
a)
b)
c)
d)
22.

Qual o propósito dos dons ministeriais? (4.12)
Para a edificação do Corpo de Cristo
Para terem sucesso ministerial e financeiro
Para serem exaltados pelos demais irmãos
Para serem bem vistos na sociedade
Para que Deus deu dons ministeriais à Igreja? (4.14)

______________________________________________
23.
a)
b)
c)
d)
24.

a)
b)
c)
d)
25.

Em que área devemos crescer? (4.15)
Espiritual
Emocional
Conhecimento
Em tudo
Porque algumas pessoas têm a mente escurecida,
não podendo discernir as coisas de Deus, estando
separados da vida de Deus? (4.18)
Pela dureza do seu coração
Por causa das outras pessoas que dão mau exemplo
Por que não são inteligentes
Por não ouvirem a verdade
O que devemos fazer com o “velho homem”? (4.22)

______________________________________________
26. Se alguém irar, deve consertar suar situação até:
(4.26)
a) A hora da morte
b) A próxima Ceia do Senhor
c) Antes do próximo dia
d) Não deve consertar a situação
27. Qual o propósito do nosso trabalho? (4.28)
a) Ficar muito rico
b) Ter o suficiente para não se preocupar com o dia de
amanhã
c) Ter muito e ajuntar sempre mais
d) Ter o que repartir com algum irmão que tiver
necessidade
28. O que não deve sair da nossa boca? (4.29)
a) Louvor ao Senhor
b) Palavras que edificam
c) Palavras torpes
d) Palavras que dizem coisas boas

29.
a)
b)
c)
d)
30.
a)
b)
c)
d)
31.
a)
b)
c)
d)
32.

a)
b)
c)
d)
33.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
34.
a)
b)
c)
d)
35.

O que devemos fazer uns pelos outros? (4.32)
Vingar
Disputar
Xingar
Perdoar
Com o que não devemos nos comunicar? (5.11-12)
Os descrentes
Os crentes
As obras infrutuosas das trevas
As obras de Deus
A quem devemos nos sujeitar? (5.21)
Ao inimigo das nossas almas
Uns aos outros
A ninguém
Apenas a si mesmo
Qual é a bênção de Deus sobre os filhos que
obedecem aos seus pais? (6.1-3)
Que sejam felizes e vivam por muito tempo
Que sejam tristes e oprimidos
Que sejam perturbados por maus espíritos
Que sejam felizes e tenham pouco tempo de vida
Com que parte da “Armadura de Deus” devemos
estar vestidos? (6.11)
Cinturão da Verdade
Couraça da Justiça
Calçados do Evangelho
Escudo da Fé
Capacete da Salvação
Espada do Espírito
Toda a Armadura de Deus
Contra quem vamos nos preparar para vencer, ao
usar essa “Armadura de Deus”? (6.12)
Os ímpios
Os incrédulos
Os principados, potestades, príncipes das trevas,
hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais
Os ateus
Para quê vestir a “Armadura de Deus”? (6.13)

______________________________________________
36. Quem foi enviado por Paulo para dar notícias a seu
respeito aos irmãos de Éfeso e consolar seus
corações? (6.21-22)
a) Timóteo
b) Tito
c) Tíquico
d) Tiago
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