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TODOS RUMO À MATURIDADE 

E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por 

isso, diz: Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos 

homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até às regiões 

inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos 

os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, 

outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com 

vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a 

edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno 

conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da 

plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado 

para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, 

pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos 

em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e 

consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, 

efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor – Ef 4.7 a 16 

 

INTRODUÇÃO 

Nos versos 1 a 6 do capítulo 4 Paulo fala da unidade do Espírito. Nos versos seguintes 

Paulo fala da necessidade de que todo o corpo de Cristo caminhe, em unidade, rumo à 

maturidade. Maturidade é um dos objetivos mais elevados do ministério cristão. 

Na ordem da narrativa temos: 

1. O dom de Cristo – versos 7 a 10 

2. O ministério quíntuplo – verso 11 

3. As finalidades – versos 12 a 14 

a. Aperfeiçoamento – equipar 

b. Desempenho da missão 

c. Edificação mútua 

d. Maturidade 

i. Estabilidade 

ii. Consolidação 

4. Os meios – versos 15 e 16 

a. Seguir a verdade 

b. Cooperação 

Eberhard Hahn em seu livro Carta aos Efésios comenta: 

Como em 1Co 12.4ss, a confissão do Deus triúno e da unidade na igreja criada por 

meio dele é seguida pela exposição das consequências resultantes para os crentes. 

Enquanto ali está em jogo sobretudo a unidade em meio a múltiplos dons, que devem 

contribuir para o “proveito comum”, aqui o peso incide sobre o crescimento conjunto 

em direção à plenitude de Cristo. Quanto ao conjunto das ideias do bloco todo cabe 

observar que o termo-chave “dom” é acolhido mediante uma citação da Escritura do 

Sl 68.19, que Paulo explica na sequência. A primeira metade é interpretada nos v. 9s 

em relação ao senhor universal Cristo, a segunda metade, no v. 11, em relação aos 
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“dons” específicos concedidos à igreja, nas pessoas dos que os receberam. A função 

desses “dons” para a edificação do corpo e a tarefa de todos os membros para o 

crescimento conjunto são abordadas nos v. 12-16. 

 

I. UNIDADE NA DIVERSIDADE 

E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. 

Por isso, diz: Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons 

aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até às 

regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima 

de todos os céus, para encher todas as coisas – Ef 4.7 a 10 

 

Diferença entre unidade e uniformidade 

DAMA OU XADREZ 

Exemplos de unidade na diversidade: 

1. Biodiversidade 

Numa floresta podemos ver uma diversidade biológica gigantesca, inumerável e 

totalmente integrada. 

2. Uma casa 

• Uma casa é feita de diversos materiais. 

• Uma casa tem muitos e diferentes cômodos com finalidades variadas. 

3. O corpo humano 

• O corpo humano é composto de inúmeros elementos. 

• O corpo humano é uma unidade composta de organismos e sistemas 

integrados entre si. 

A Igreja é um organismo organizado – Philip Keller 

Na argumentação paulina ele se vale de 2 elementos: 

1. Pessoas diferentes 

2. Dons complementares 

A cooperação entre pessoas diferente e dons complementares o objetivo é o que os 

unifica. 

O objetivo é o: 

... aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação 

do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno 

conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da 

plenitude de Cristo – versos 12 e 13 

 

A visão unifica os esforços da equipe ministerial. 
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II. EQUIPAR E EDIFICAR 

E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para 

evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos 

santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo... – 

Ef 4.11 e 12 

 

Eberhard Hahn comenta: 

O termo “preparar” é empregado no NT no sentido de “equipar”, “firmar”: p. ex., 

conforme 1Ts 3.10 Paulo visa consolidar a fé dos tessalonicenses acrescentando 

aquilo que ainda lhes falta. Em 1Co 1.10 o termo refere-se a “cunhar o caráter” em 

vista da unidade da igreja (cf. Gl 6.1). Nisso os membros da igreja devem ajudar-se 

uns aos outros (cf. 2Co 13.11). Em consonância, a tarefa dos pregadores, dirigentes 

e pastores consiste em firmar e fortalecer os crentes na confiança em Jesus Cristo, 

bem como equipá-los para a percepção de suas próprias tarefas. Na verdade, 

podemos relacionar “a obra do serviço” (grego: ergon diakonias) sobretudo com o 

serviço ao evangelho, a proclamação. Contudo, isso salienta apenas a característica 

especial da diaconia incumbida por Jesus Cristo: pelo fato de que o próprio Senhor 

é o servo (Lc 22.27; Jo 13.4ss) e sua vida, paixão e morte são o “serviço” por 

excelência (Mc 10.45; par.), que é disseminado exclusivamente pela proclamação do 

evangelho, por isso toda a diaconia brota dessa palavra e é sustentada por ela. Por 

essa razão uma diaconia desse tipo é predominantemente “diaconia da reconciliação” 

(2Co 5.18) e consiste no “serviço ao evangelho” (cf. Fp 2.22). 

 

1. Construção de uma casa 

Para construir uma casa podemos necessitar de: 

a) Um engenheiro 

b) Um ou mais pedreiros 

c) Ajudantes de pedreiro 

d) Armador de ferro 

e) Um carpinteiro 

f) Um eletricista 

g) Um encanador 

h) Um pintor 

LIDERANÇA CAPACITADORA: 

A ideia é que os maduros auxiliem os “em processo de maturidade” a crescer: 

Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha 

parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e 

também idôneos para instruir a outros – 2Tm 2.1 e 2 

 

2. Funcionamento do corpo humano 

O corpo humano é composto de diversos sistemas: 
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a) Sistema Respiratório 

b) Sistema Digestivo 

c) Sistema Circulatório 

d) Sistema Nervoso 

e) Sistema Ósseo 

Cada sistema tem uma função própria. 

A finalidade é uma só – a manutenção da vida. 

III. MATURIDADE COMO FINALIDADE 

... até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho 

de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, 

para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e 

levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela 

astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos 

em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e 

consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, 

efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor – Ef 4.13 a 16 

 

A respeito da expressão “plenitude de Cristo” Eberhard Hahn comenta: 

“Medida plena” é a tradução literal para “medida da idade da vida” ou também 

“medida da estatura”. Trata-se da “idade adulta” ou da “medida cheia da figura”. O 

trabalho dos encarregados edifica o corpo de Cristo terá alcançado seu tamanho 

completo “quando todos que são destinados à igreja segundo o plano divino de 

salvação pertencerem à igreja… A igreja, que é o corpo do Cristo, constitui na 

estatura completa o pleroma de Cristo.” 

 

1. Estabilidade 

Quando falta crescimento na fé e no conhecimento do Filho de Deus (v. 13) na vida 

da igreja ou do cristão, quando o trabalho na igreja não serve ao objetivo da 

edificação do corpo de Cristo, então tal situação se assemelha à de um navio que está 

indefesamente exposto ao jogo do vento e das ondas. (Eberhard Hahn) 
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Objetivos da maturidade: 

a) Evitar o engano 

b) Seguir a verdade 

c) Crescer em tudo 

2. Consolidação 

A consolidação se dá pela “justa cooperação de cada parte”. 

A partir do cabeça resulta, no encerramento dessas considerações sobre a unidade e 

o crescimento do corpo que Cristo presenteia com dons, o ensejo de ilustrar 

resumidamente a concomitância e o entrelaçamento desse organismo singular. 

Viabilizado por esse cabeça e emanando dele “o corpo todo efetua… o crescimento 

do corpo para a edificação de si próprio no amor”. O corpo “todo”, até as menores 

ramificações, recebe de Cristo impulso e vigor para o crescimento, para a edificação. 

Como em Ef 2.20ss, aparecem também aqui lado a lado as figuras do corpo e da 

construção. Com o crescimento do corpo em direção do cabeça amplia-se também a 

construção, favorecendo a sua conclusão. A ligação vital com o cabeça, a única coisa 

que torna viável esse “efetuar”, exclui a possibilidade de que essa “edificação de si 

próprio” possa tratar-se de um agir autocrático da igreja. A igreja somente pode ser 

reconhecida a partir de seu cabeça, Cristo. Toda vez que ela perde isso de vista, o 

presente trecho visa estimular a retornar para o cabeça. (Eberhard Hahn) 

 

As partes cooperam quando promovem a edificação mútua. 

1. Edificação intencional 

2. Edificação não-intencional 

CONCLUSÃO 

Paulo,  

... partindo da unidade de Deus e de seu agir no corpo de Cristo, o olhar se estende 

para a multiplicidade dos dons distribuídos aos crentes. Na sequência, Paulo destaca 

as tarefas específicas dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres no 

preparo dos santos, para que a igreja de Cristo possa alcançar a idade adulta e resistir 

a doutrinas ardilosas e enganosas. Por fim o apóstolo enfoca novamente a cooperação 

de todos na edificação do corpo. A característica marcante de toda a incumbência é 

que a edificação acontece “no amor” (v. 13). Isso sucede quando o conhecimento do 

amor de Cristo (Ef 3.19) cresce mais e mais e por isso também se fala a verdade em 

amor (Ef 4.15). (Eberhard Hahn) 

 

 


