O Revestimento do Novo Homem – Efésios 4.28-30
Introdução: Vejamos outras duas mudanças que devem ser evidentes em nós, uma vez
que estamos sendo transformados na imagem de Deus segundo o padrão de Cristo.
A justiça e a retidão, presentes na vida de quem se revestiu do novo homem criado
segundo Deus, se manifestam na...
1. Mudança do furto para o trabalho honesto (28)
• O que é furto? (No original não há distinção entre furto e roubo). O que ele
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causa? Descrédito, vício, problemas com a justiça, etc.
Exemplo: Zaqueu não tinha prestígio nem crédito entre o povo (Lc 19.7).
O furto deve perder seu lugar para o trabalho honesto (Tt 2.9,10)
Por quê? Porque assim terá como acudir ao necessitado.
Zaqueu resolveu não roubar mais, ajudar aos necessitados (Lc 19.8), e restituir
quatro vezes mais do que havia roubado (a lei de Moisés exigia 20%), e assim
deu provas de sua conversão e sincero arrependimento.
Aplicação: Você tem sido generoso ao ajudar o próximo? (Lembrar que o dízimo
é roubo).
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2. Mudança da linguagem que destrói para a que edifica (29,30)
• O que são palavras torpes? (Lembrar que Paulo usa a mesma palavra que Jesus
em Mt 23.27 quando se referiu à podridão dos fariseus). São reflexos de um
coração cheio de malícia e maldade (Mt 12.34). O que elas causam? Mau
testemunho, péssimo ambiente e constrangimento.
• Os fariseus falavam o que não deviam e foram chamados de raça de víboras.
• A linguagem que destrói deve perder seu lugar para a que edifica.
• Por quê? Porque assim transmite graça aos que ouvem (a palavra é meio de
graça).
• Jesus somente falava o que edifica. Por isso, os fariseus não o pegaram em
contradição e os de Nazaré reconheceram que de sua boca saíam palavras de
graça (Lc 4.22).
• Aplicação: pense antes de falar, elimine os palavrões no dia a dia.

