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Gálatas - Introdução
Blaise Pascal, matemático e filósofo francês (1623 - 1662), disse que há dois tipos de homens.
1) os justos, que pensam que são pecadores.
2) o resto, os pecadores, que pensam que são justos.
(Veja Lucas 18.10-14)
Satanás usa duas estratégias para derrotar as pessoas.
1) Ele convence alguns de que são tão bons que não merecem ser punidos.
2) Ele convence outros que são tão ruins que não podem chegar à salvação nunca.
Nós somos pecadores e a Bíblia nos mostra um Deus que nos perdoa.
Deus prometeu abençoar todas as famílias da terra. Gn 12.1-3
Ele mandou que Jonas pregasse à cidade de Nínive porque Ele queria salvar muita gente.
Mas Jonas não gostou. Ainda tem muita gente como Jonas hoje.
A mensagem de Gálatas é:
1) O que somos é o presente de Deus para nós.
2) O que nós nos tornamos é o nosso presente a Deus. Gl 4.19
O versículo chave é Gálatas 2.16. O tema é: como uma pessoa pode ter a salvação.
A lei não pode salvar. A lei mostra nossos erros. A lei nos leva a procurar um Salvador.
Justificar = declarar inocente, proclamar justo.
Justificação é um ato de Deus. Somente Ele pode perdoar os culpados.
A primeira viagem missionária de Paulo. Atos 13 e 14.
Note bem o trabalho de Paulo em Antioquia da Pisídia (At 13.16-52) e em Listra (At 14.21-23).
A carta foi escrita às igrejas na Galácia. Provavelmente no ano 48 ou 49.
Paulo escreve uma carta muito direta. Veja os sentimentos fortes:
admiração 1.6, condenação 1.8, repreensão 3.1, receio 4.11, um pedido pessoal 4.12,13,
eles são como filhos 4.19, perplexo 4.20, condenação 5.10,12, escreveu pessoalmente 6.11
A mensagem da carta é a graça de Deus em Cristo Jesus. 1.3,6 e 6.18
Pela lei ninguém será salvo. (A palavra "lei" se encontra 34 vezes nesta carta.)
Ninguém merece a salvação.
A salvação é um presente dado pela graça de Deus por meio da fé em Cristo. 2.16 e 3.11,26
A carta fala sobre um conflito muito grande entre o ensino de Paulo e o ensino de falsos irmãos.
Gálatas 2.4
A carta lida com assuntos muito importantes tais como:
1) Como é que as pessoas vão agir corretamente sem lei?
2) Como é possível encorajar conduta cristã sem destruir o cristianismo?
3) Qual é o verdadeiro evangelho?
Pequeno Esboço: Gálatas 1 e 2 -- Paulo fala da autenticidade de sua menagem.
3 e 4 -- A doutrina da salvação.
5 e 6 -- A prática da nova vida em Cristo.
Temos liberdade em Cristo para fazer a vontade do Salvador com alegria!

Gálatas 1
1.1 Paulo, apóstolo. apóstolo = enviado, mensageiro especial
Foi Deus o Pai e Jesus Cristo que mandou Paulo.
Este Deus demonstrou o seu grande poder quando ressuscitou Jesus dentre os mortos!
(Tanto João Batista quanto Jesus afirmavam ter autoridade do próprio Deus.
Paulo faz o mesmo aqui.)
1.2 A carta vem não só de Paulo mas também de outros irmãos.
(Paulo se preocupava com as igrejas na Galácia e com todos os irmãos. 1 Ts 2.7,11)
1.3 Graça e paz vem somente de Deus.
1.4 Jesus é aquele que se entregou pelos nossos pecados. Sua morte foi voluntária.
A cruz (não o natal) é sempre o foco do evangelho verdadeiro.
Jesus morreu para nos resgatar deste mundo perverso.
1.5 Por isso glória ao Pai pelos séculos dos séculos. Amem!
1.6 Paulo costuma dar graças a Deus pelos irmãos. Mas nesta carta ele está angustiado.
Os irmãos estão abandonando a graça de Cristo para seguir um outro caminho.
1.7 Só existe um evangelho. Mestres falsos estão pervertendo o evangelho de Cristo.
(Talvez estes mestres viessem de Jerusalém mas sem autorização. At 15.1,2,24)
1.8 Não importa quem traz a mensagem nem de onde ela vem. O que importa é que a
mensagem seja verdadeira. Paulo já havia pregado o evangelho puro. At 13.38,39
anátema = amaldiçoado Este outro "evangelho" só leva a condenação eterna.
1.9 Paulo frisa bem esta condenação.
O evangelho já foi recebido. Ele não pode ser modificado. Jd 3
1.10 O discípulo procura agradar a Deus e não aos homens. At 5.29 e Ef 6.6
1.11,12 Paulo os trata como irmãos. Ele deixa claro que o evangelho não é uma invenção
humana. Foi o próprio Jesus que trouxe esta mensagem verdadeira.
1.13 Paulo perseguia a igreja de Deus.
1.14 Entre os judeus Paulo era extremamente zeloso. Ele conhecia a lei e seguia as
tradições com rigor.
1.15-17 Como foi que Paulo teve uma mudança tão radical?
Foi só pelo poder de Deus. Deus em sua misericórdia chamou Paulo para pregar.
(Deus continua chamando pessoas hoje. Podemos deixar nossas idéias e seguir a Cristo.)
E Paulo aceitou o convite de Deus sem consultar os apóstolos em Jerusalém. At 26.19
1.18-24 Paulo só foi a Jerusalém depois. E lá Paulo viu somente Cefas (Pedro) e Tiago,
irmão de Jesus e presbítero na igreja em Jerusalém. Muitos ainda estavam com medo de
Paulo, o ex-perseguidor. At 9.26
A mensagem que Paulo pregava era a mesma que os apóstolos pregavam porque vinha
de Jesus Cristo. Quando souberam que Paulo, o perseguidor, agora estava pregando
Cristo, todos glorificavam Deus, o Pai.
Lições para nós hoje:
1. A preocupação de Paulo em ver os irmãos seguindo a verdade. Vamos ensinar os irmãos!
Os novos convertidos precisam estudar. At 17.11 Ainda tem muitos mestres falsos.
O verdadeiro caminho nem sempre é um mar de rosas. At 14.21-22
2. Qualquer um pode se converter a Cristo. Até Paulo se tornou um seguidor de Cristo.
Vamos falar com todos: ricos, pobres, jovens, velhos, etc.
3. A conversão é um ato de Deus. Nós plantamos mas Deus dá o crescimento. 1 Co 3.5-7
4. Paulo foi submisso e obediente. At 22.10 e 26.19 Nós precisamos servir ao Senhor também!

Gálatas 2
2.1-5 Paulo foi a Jerusalém com Barnabé e Tito.
Lá Paulo conversou com Tiago, Pedro e João. Ele expus o evangelho que ele pregava sempre.
circuncisão = ato ou operação de cortar o prepúcio; fimose. Gênesis 17.1-14
Alguns dos judeus queriam obrigar Tito a ser circuncidado. Paulo achou isto inaceitável.
(Paulo não é contra circuncisão quando ela não é uma coisa imposta. At 16.3 e 1 Co 9.22)
Paulo "bateu o pé". A verdade do evangelho é que somos salvos pela graça e não por obras.
Paulo cederia com prazer para o bem de um irmão fraco, mas nunca cederia para um irmão
falso. Cristo nos liberta da lei.
2.6-10 (Deus não aceita a aparência do homem. 1 Sm 16.7 e At 10.34)
Tiago, Pedro e João não acrescentaram nada à mensagem que Paulo pregava. Ele já pregava a
verdade. Eles simplesmente reconheceram que Deus havia dado a Paulo a missão de pregar
aos não-judeus. E estes líderes em Jerusalém deram a mão direita a Paulo como sinal de
comunhão. O evangelho não foi modificado. Só pediram que Paulo ajudasse os pobres.
2.11-13 Nem os apóstolos eram perfeitos. Numa ocasião Paulo se sentiu obrigado a enfrentar o
próprio Pedro porque Pedro fez algo muito errado.
Pedro estava tratando os não-judeus bem e comendo com eles até que outros judeus de
Jerusalém chegaram. Depois que os irmãos de Jerusalém chegaram, Pedro se separou dos
outros irmãos, não-judeus. E não só Pedro fez isto, mas outros judeus, inclusive o próprio
Barnabé, se uniram a Pedro nessa hipocrisia.
2.14 Paulo chamou a atenção de Pedro na frente de todos:
--Pedro, você vive como um não-judeu, como é que você agora vai exigir que os não-judeus
guardem as leis que os judeus guardam?
2.15,16 Todos os judeus que já tinham se convertidos a Cristo sabiam que só há salvação por
meio de Cristo Jesus.
( No grego a palavra “lei" neste versículo não tem o artigo. Lei = um sistema de regras.)
Não existe uma lei que salva! A lei só condena. Ela aponta para as nossas falhas.
Jesus veio ensinando a mensagem da misericórdia. Jesus veio para salvar pecadores (isto é
aqueles que já quebraram as leis). Justificar = declarar inocente
Só Deus, por meio de Jesus, pode declarar que os culpados agora são inocentes.
2.17,18 Aqueles que seguem a Cristo ainda são pecadores. Isto significa que a graça de Deus nos
leva a pecar mais ainda? Isto quer dizer que Cristo promove o pecado? De jeito nenhum!
Jesus
não quer isto! Eu sou responsável pelos meus pecados.
2.19-21 A lei só pode mostrar os meus defeitos e portanto a minha condenação. Rm 7.7-13
Ex. Se o guarda de trânsito me para na rua, o que posso esperar? Um elogio ou uma multa?
Normalmente ele está procurando os motoristas que estão infringindo as leis de trânsito.
A lei mata mas Deus pode dar vida!
Cristo me amou e se entregou por mim justamente para me dar vida! Tito 3.3-7
Há duas maneiras de buscar a salvação: lei ou graça.
Se podemos encontrar a salvação por leis, então Jesus Cristo morreu em vão!
Será que os gálatas já pararam para pensar sobre isto? E você? Você pode merecer a salvação?
Lições para nós hoje:
1. Paulo estava disposto a falar com os líderes em Jerusalém. Ele aceitou a sugestão deles. 2.10
Nós precisamos ouvir os outros e aceitar mudanças quando necessário. Como posso melhorar?
2. Jesus condenou os hipócritas. Mt 23 e Ap 3.1 Temos que agradar a Deus e não as pessoas.
Temos que tratar todas as pessoas da mesma maneira, sem preconceito.
3. Ninguém é infalível. Nem Pedro. Vamos seguir a Deus e a Sua palavra e não homem algum.
4. Uma atitude errada minha pode levar outras pessoas a pecar também. 2.13 Veja seu exemplo!
5. Paulo não queria paz a qualquer preço. Ele enfrentou Pedro para que o evangelho verdadeiro
não fosse pervertido. Nós também temos que ter coragem para falar a verdade com amor!

Gálatas 3
Qual era a Bíblia que os irmãos usavam no primeiro século? Claro que foi o Antigo
Testamento. A ligação entre o cristianismo e o judaísmo ainda era muito forte.
3.1 Paulo usa palavras muito fortes. Os irmãos da Galácia estão sendo tolos, estúpidos!
Paulo tem que falar assim para ver se eles vão acordar. Eles não estão enxergando direito.
Eles já conhecem a palavra verdadeira; já viram Jesus que morreu pelos nossos pecados.
3.2-5 De onde vem o Espírito Santo?
Recebemos o Espírito Santo quando ouvimos e aceitamos o evangelho. At 2.38 e Rm 10.17
A lei não pode salvar. At 13.39 Deus dá; nós nada podemos. At 17.24,25
3.6-9 Abraão é um bom exemplo. Abraão foi abençoado não porque merecia mas porque creu.
E séculos atrás Deus havia prometido através de Abraão que todas as famílias da terra seriam
abençoadas. Gn 12.3
(Note bem a ligação entre a fé e a obediência. Hb 11.17-19 Quem confia, faz.)
(Lembre também que Abraão foi um homem cheio de defeitos, como nós. Abraão não foi
perfeito. Todos nós dependemos da graça e misericórdia de Deus.)
3.10 A lei só pode condenar. Dt 27.26
3.11 Só há esperança para aqueles que confiam em Deus.
3.12 A lei só dá prêmios para aqueles que são perfeitos.
3.13,14 Graças a Deus por Cristo Jesus!!! Ele nos resgatou da condenação.
Jesus morreu em meu lugar. Jesus quer abençoar todos os povos como Deus havia prometido.
Qualquer um que tem fé em Jesus pode receber o Espírito da vida.
3.15-18 A lei que Deus deu ao povo de Israel através de Moisés não acabou com a promessa feita
a Abraão. Um testamento depois de ratificado, não pode ser anulado.
A herança que Deus prometeu a Abraão é oferecida a todas as famílias da terra!
3.19-20 Qual era então o propósito da lei? Ela serviu para salientar os erros e pecados.
3.21-22 Existe alguma lei que pode dar vida? NÃO!
Deus deu a lei para mostrar os nossos pecados. Rm 7.7
Só Jesus pode dar vida aos que confiam nEle. Ef 2.5-9
3.23 A lei, que só pode mostrar os nossos defeitos, é como se fosse uma prisão.
3.24-25 A lei também foi um "aio". Foi um guia ou tutor. Como se fosse uma babá.
A lei serviu para orientar e conduzir. Ela levou as pessoas ao Salvador.
A lei que mostra os erros e pecados nos leva a gritar, pedindo socorro.
3.26 Como é que alguém pode se tornar um filho de Deus? Somente pela fé em Cristo Jesus.
(Não é uma grande fé, mas fé num grande Deus. Ex. Duas pontes.)
3.27 Quando alguém "se veste" com Cristo, no batismo, ele se torna um filho de Deus.
Note bem que o batismo não é uma obra. Nós não merecemos nada. É Deus que dá tudo.
3.28 Jesus derruba as barreiras. Em Cristo não pode haver preconceitos. Todos são iguais.
(Não quer dizer que não há diferenças. Ainda existe homem e mulher mas Deus ama os dois.)
3.29 Para que voltar para um sistema de lei? Não é assim que chegamos a Deus.
Os verdadeiros filhos de Abraão e herdeiros das promessas de Deus são aqueles que confiam
em Cristo!!
Lições para nós hoje:
1. O evangelho falso é qualquer um que ensina que o ser humano pode chegar a Deus pelos seus
próprios esforços. E muitos ainda tentam chegar a Deus pelos seus atos.
2. O batismo é essencial para a salvação mas não é o batismo que salva. Deus salva por meio de
Jesus. Quando confiamos em Jesus e entregamos nossas vidas a Ele, Deus concede o perdão.
3. O plano de Deus para salvar as pessoas é antigo. Deus prometeu a Abraão, "em ti serão benditas
todas as famílias da terra." Deus quer abençoar você! Siga a Jesus hoje!
4. A igreja faz parte do eterno propósito de Deus. Ef 3.10,11 Vamos valorizar a família de Deus!

GÁLATAS 4
4.1,2 O filho menor de um homem rico ainda não é dono de nada. A herança só será dele depois.
4.3 As regras escravizam. Que significa "os rudimentos do mundo"? (princípios elementares
NVI)
veja 4.8-10 e compare com Atos 14.8-18 e Cl 2.20-23 (Jogavam ossos como búzios.)
As “regras” provavelmente se referem ao judaísmo e às religiões pagãs. E hoje?
O horóscopo pode escravizar? Espiritismo? Feriados e dias santos? Outras religiões?
4.4-7 A boa notícia é que Jesus veio para nos libertar da lei e das regras.
Agora por meio de Jesus qualquer um pode ser um filho de Deus e herdeiro de riquezas
espirituais. Podemos ter um relacionamento íntimo com Deus e chamar: --Aba, Pai.
Todos que estão em Cristo tem o Espírito de Deus, Rm 8.9, e são livres, Jo 8.34-36.
Paulo está dizendo para os gálatas: --É muito melhor ser um filho do que um escravo!!!
4.8-11 Como é que alguém podia conhecer a Deus e todas as bênçãos que Ele dá e depois
voltar para uma religião de leis e regras, uma religião fraca e sem poder?
Este "evangelho" novo é uma péssima notícia. E Paulo está muito preocupado com os irmãos!
Como você se sentiria se encontrasse um irmão em Cristo embriagado ou em adultério?!!
Voltar para ser um escravo outra vez não faz sentido!
4.12-14 A primeira vez que Paulo foi lá ele foi recebido pelos gálatas como um mensageiro de
Deus. Receberam Paulo como o próprio Cristo.
4.15-16 O evangelho verdadeiro traz alegria! Uma religião que depende dos meus esforços só
pode me levar a tristeza. Eu vou acabar falhando. Ex. Zico e o pênalti na Copa de 1986.
Só há alegria quando nossa salvação depende daquilo que Deus fez por nós.
Paulo está apenas dizendo a verdade. Será que os irmãos não querem ouvir a verdade?
4.17-20 Os mestres falsos querem agradar os gálatas mas seus motivos são errados.
Estes mestres querem dominar os irmãos e procuram seus próprios interesses.
O objetivo de Paulo não é de ganhar discípulos para ele. Seu objetivo é que Cristo seja
formado nos irmãos.
(Até hoje nas seitas e religiões falsas os líderes dominam seus seguidores.)
4.21-31 Já que os mestres falsos estão usando o Antigo Testamento para ensinar suas doutrinas,
Paulo usa um acontecimento do passado como uma ilustração para hoje.
(Note bem que nós não temos a liberdade de interpretar qualquer passagem da Bíblia
simbolicamente. Paulo só usa isto como um exemplo. Interpretar assim pode levar a
conclusões erradas e perigosas. Nós precisamos estudar dentro do contexto.)
Note o contraste neste exemplo:
Hagar
Sara
Lei
Graça
Carne
Espírito
Ismael
Isaque
Escravo
Livre
Velha Aliança
Nova Aliança
Descrença
Fé
Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que seguem a Cristo e não aqueles que seguem a
lei. A promessa de Deus é para aqueles que tem fé em Jesus.
Até hoje muitos preferem uma religião baseada em mérito e obras e regras.
A graça divina é inacreditável. Parece ser bom demais. Muitos preferem “fazer por onde”.
Lições para nós hoje:
1. O que mais importa nesta vida é o nosso relacionamento com Deus. 4.5-7
2. Portanto nosso relacionamento com os irmãos é de suma importância. Rm 12.10 e 1 Jo 4.21
3. Temos a responsabilidade de falar a verdade para o irmão. 4.16 e Ef 4.15
4. Qual o objetivo da minha vida e da sua? Ver Cristo formado em nós! 4.19 e Cl 1.27

GÁLATAS 5
Qual o resultado da pregação do evangelho da graça? Qual o resultado da liberdade em Cristo?
Muitos temem que a mensagem da graça de Deus leva ao pecado. Rm 6.1
Mas a realidade é que o legalismo, que parece deixar tudo em ordem, acaba fracassando no final.
5.1-6 Cristo nos libertou! Não vamos voltar outra vez a um sistema de lei.
Seguir a Jesus é mil vezes melhor! Mt 11.28-30
A circuncisão não pode salvar. Aquele que quer guardar uma parte da lei precisa guardar tudo.
Aquele que pensa que consegue se salvar pelos seus próprios esforços já se desligou do Salvador.
(v.5 Na Bíblia a fé é do passado, do presente e do futuro.)
Só há salvação por meio da fé, porque ninguém é perfeito. Só Deus pode salvar.
O que importa para Cristo? A fé que atua pelo amor!!! veja 1 Jo 4.19 e Tg 2.18
Ex. A esposa e as listas de tarefas. E com o segundo marido. Prazer em servir por amor.
5.7-12 Os irmãos na Galácia devem ter cuidado com o fermento dos mestres falsos.
Paulo quer que os mestres falsos que estão incentivando a circuncisão se cortem com a faca.
A cruz sempre foi e sempre será um escândalo. 1 Co 1.23
Na mensagem da cruz não há lugar para mérito. O homem não pode se orgulhar. A cruz revela
que nós somos culpados e precisamos dum Salvador. Deus agiu para salvar os pecadores!
5.13-15 Em Cristo nós somos livres para servir uns aos outros mediante o amor!
Não estamos livres para pecar. Rm 6.1 Não temos o direito de devorar um irmão.
Alguém disse: --Ama e faça o que quiser!! veja Mt 22.39 e Rm 13.8-10 e Tg 2.8
Em Cristo, Paulo se tornou um escravo (Rm 1.1) do amor (2 Co 5.14).
5.16-18 Vivam pelo Espírito!
Quando somos guiados pelo Espírito a nossa vida é completamente diferente do homem natural.
Sozinhos vamos cair. Precisamos de Jesus e do Espírito para nos livrar do pecado. Rm 7.21-25
Cabe a cada um de nós escolher a vida no Espírito. 1 Co 9.24-27
5.19-21 A natureza humana nos leva ao pecado. Nenhuma religião de leis pode mudar isto.
Ex. Quantas pessoas religiosas já fizeram tantas coisas erradas?
v.19 Pecados ligados ao sexo -- imoralidade, impureza e libertinagem.
v.20 Pecados religiosos -- idolatria e feitiçaria. At 19.19
(Devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Muitos hoje são idolatras e
usam as pessoas, amam a si mesmo e adoram as coisas materiais.)
v.20 Pecados nos relacionamentos --ódio, discórdia, facções e inveja.
v.21 Pecados do mundo -- embriaguez, orgias e coisas semelhantes.
Não podemos merecer a salvação, mas podemos merecer a condenação. Aquele que se entrega
aos desejos da carne não herdará as promessas de Deus para seus filhos.
5.22-23 Quando o Espírito de Deus está presente em nossas vidas Ele produz este fruto. Sl 1.1-3
O resumo de tudo que Ele faz é o amor. (ágape, o amor incondicional, "apesar de")
alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
5.24 Em Cristo, 2.20, morremos para as nossas paixões e desejos. Agora é o Espírito que domina.
Agora somos livres do mal para servir a Deus. 1 Pe 2.16 O velho homem tem que morrer! Rm 8.2
5.25-26 Quem recebeu uma vida nova por meio do Espírito leva uma vida dirigida pelo Espírito.
Os gálatas não podem seguir a Cristo e viver brigando entre si. O amor é a regra nova.
Nós também somos guiados pelo Espírito Santo e temos que amar uns aos outros.
Lições para nós hoje:
1. Qual a liberdade que nós temos? Somos livres de que?
a) Livres do pecado! 1.4; 5.13 b) Livres da morte espiritual. 3.21,22
2. Temos que começar bem e perseverar firmes. 5.7 Para isto temos que:
a) Conhecer a Bíblia. At 17.11
b) Fugir do inimigo. Tg 4.7 e 1 Pe 5.8
3. A escolha é nossa! A carne ou o Espírito. O reino de Deus ou o reino de Satanás. 5.21

GÁLATAS 6
Todos que são salvos pela graça de Cristo devem viver como Cristo. 2.20 e 4.19 e 1 Jo 2.6
6.1 Todos vão pecar e como irmãos nós temos a responsabilidade de ajudar este irmão.
Veja o exemplo de Jesus em João 8.1-11. Os outros querem apedrejar a mulher pecadora.
Jesus condena o pecado mas ama o pecador.
Quando corrigimos temos que agir com humildade, brandura e amor.
Mas tenha cuidado para não cair também!
6.2 Temos que ajudar o nosso irmão. Note também 6.5. Todos fazem tudo possível e ainda
contamos com o apoio da nossa família cristã.
Quem deu este mandamento é o próprio Jesus. Jo 13.34,35
6.3-5 Não devemos pensar que nós somos importantes. Na realidade todos somos pecadores.
Em tudo Jesus é o nosso exemplo. Fp 2.3-5
Não devemos nos comparar a outras pessoas. Sempre podemos encontrar pessoas mais fortes
e outras mais fracas. Temos que olhar para nossas próprias vidas. Como é que você pode
melhorar? A situação de cada um é diferente. Deus vai julgar a todos um por um.
6.6 Aquele que recebe a palavra de Deus deve compartilhar com aquele que ensina. Lc 10.7 e
1 Tm 5.18 Ficamos gratos porque recebemos a nossa salvação.
6.7-9 Carne NÃO! Espírito SIM!! 5.24,25
Satanás e o mundo tentam nos enganar dizendo: --O pecado é bom. Vamos curtir esta vida!
Mas a verdade é que colhemos o que plantamos. Pode não ser no mesmo dia mas o resultado
é certo. E colhemos MAIS do que plantamos.
O que você está plantando hoje? Como você usa o seu tempo? Que você mais gosta?
Vamos fazer o bem sem cansar porque a recompensa é certa!!!
Não acredite nas mentiras do diabo!
6.10 Vamos fazer o bem a todos. Especialmente a nosso irmão.
Não pode haver irmãos brigando com irmãos! 5.15,26
(Já reparou que as vezes somos educados com um estranho e grossos com um irmão.)
Fazer o bem = AMAR 5.14
6.11 Paulo assina a carta.
6.12 Muitos tomam certas atitudes só para agradar as pessoas. Nós devemos ser fiéis a Cristo.
6.13 Paulo deixa bem claro -- Ninguém guarda a lei toda!
6.14 A graça de Deus acaba com o orgulho dos homens. Ef 2.8,9
Só posso me orgulhar pelo fato de ser perdoado pelo sangue que Jesus derramou na cruz!
6.15 O que realmente importa? Ser carioca ou paulista? Flamengo ou Vasco? Rico ou pobre?
Só importa nascer de novo. 2 Co 5.15-17
6.16 Quem são os verdadeiros filhos de Abraão? Quem é o verdadeiro Israel de Deus?
Os filhos de Deus são os que seguem a Jesus no caminho do amor. Fp 3.3
6.17 Paulo tem as marcas do sofrimento e da perseguição no seu próprio corpo. At 14.19
6.18 O resumo de tudo é a graça de Jesus Cristo!!!!
Este evangelho da graça de Cristo não leva ao pecado mas ao amor e as boas obras!
Esta é a fé que atua pelo amor.
Ex. No sábado o marido resolve arrumar a casa enquanto a esposa sai para fazer compras. Ele está
alegre porque ele sabe que ela vai gostar. Mas antes de sair ela pede, --Você pode arrumar a casa
enquanto estou na rua? Ele perder a sua alegria. Servir a Cristo é um prazer! 1 Jo 4.19
Lições para nós hoje:
1. Temos que ajudar os nossos irmãos em Cristo, em todos os sentidos. 6.1,2
2. O pecado tem conseqüências graves. Drogas, roubo, sexo, ódio, etc.
3. Aquele que faz o bem será abençoado, agora e para sempre! At 20.35 e Gl 6.9
Vamos ser uma igreja assim!! O povo que pratica o bem com alegria!

