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MENSAGEM 
 
 
 Estas lições estão baseados na carta do Apóstolo Paulo aos 
irmãos em Gálatas, mas faremos comentários de outros escritos de 
Paulo mencionados em outras cartas sobre o mesmo assunto, o fruto do 
espírito. 
 Os Gálatas viviam no cristianismo baseados unicamente na fé 
em Jesus Cristo. No entanto os judaizantes estavam convencendo os 
gálatas que eles precisavam também guardar a lei de Moisés para serem 
povo escolhido de Deus e assim serem salvos. Em outras palavras eles 
tinham que se tornar judeu, mesmo já sendo cristãos. (Gal 1:6). 
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FATOS HISTÓRICOS 

 
 Esta carta foi escrita mais ou menos 49 a 50 D.C. em sua 3ª 
viagem missionária. Esta carta ocorreu em torno de 10 anos após o 
início desta congregação em Gálatas. 
 Pode ter ocorrido de ser escrita em Éfeso ou Corinto. 
 Em Gálatas vamos ver que o Apostolo Paulo deixa bem claro 
nesse livro que a justificação é unicamente mediante a fé em Cristo e 
não tem nada a ver com as obras da lei (ver cap. 1:6-9, 3:1-5 e 5:1-12). 
 Neste mesmo tempo, até Barnabé e Cefas (Pedro) se deixou 
levar pela dissimulação desses judaizantes (ver Gal 2:13 e Atos 15:1-2), 
quando ele foi a Antioquia. 
 Isso tinha se tornado um grande problema na igreja do primeiro 
século, principalmente relacionado ao trabalho evangelístico  de Paulo. 
Exemplo disso pode ser visto em Atos 15:1-35. 
 Ele então escreveu esta carta para defender o evangelho e a 
igreja contra estas influências judaizantes e legalistas. 
 Também para defender a si mesmo, como vemos ele 
apresentando suas credenciais (Gal 1:1-5), além de se sentir afastado 
pelos gálatas. 
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ESTRUTURA E CONTEÚDO 

 
 A carta aos gálatas se divide em três sesões: 
 
 1 Sessão – Cap. 1 e 2, são basicamente auto-biográfico, uma 
defesa das credenciais apostólicas de Paulo. 
 2 Sessão – Cap. 3 e 4, são uma apresentação doutrinária da 
superioridade da graça sobre a lei. 
 3 Sessão – Cap. 5 e 6, Apresentam algumas implicações éticas 
da liberdade cristã. 
 
 Esta é a estrutura básica da carta. 
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INTRODUÇÃO 

 
 A carta aos gálatas é chamada A CARTA MAGMA de fé e da 
liberdade cristã. É uma declaração de guerra contra a forte tendência 
humana de perverter o evangelho de Cristo em apenas mais um sistema 
baseado no LEGALISMO e no mérito humano. 
 Esta carta incentivou muitos a sair do Catolicismo Romano para 
seguir o sistema da fé tão fortemente defendida por Paulo. 
 Era considerado o livro predileto de Martinho Lutero (líder, 
protestante do ensino errado, e Padre), ao lado do livro de Romanos, 
cujo tema é muito semelhante. 
 O legalismo é a religião do mundo, onde escraviza os homens 
em sua tentativa de alcançar a justificação através do mérito (gloriar-se 
em si mesmo ou nos homens). O evangelho é a graça de Deus em 
operação, para libertar os homens desta escravidão, para alcançar a 
justificação mediante a fé em Cristo que é um dom a ser recebido (ver 
Rom 6:17). 
 Todos nós somos instruídos no legalismo na vida diária. Por 
isso, achamos que o cristianismo deve ser um sistema de legalismo 
também. Exemplos abaixo: 
  
  - Pelos nossos pais 
  - Pelos nossos professores nas escolas 
  - Pelos nossos empregadores de serviços 
  - Pelas autoridades governamentais, a política 
  - Pelos jogos esportivos 
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PENSANDO O LEGALISTA O CRISTÃO FIEL 
Do mérito pessoal Acha que tem mérito, 

é obediente, Luc 7:39; 
5:29 

Sabe que não tem 
mérito, Rom 3:27; 
Luc 7:38,47 

Do caráter Mergulhado em 
hipocrisia, Mat 6:1-8 

Vive com sinceridade, 
2 Cor 1:12 

Da atitude Orgulhosos, Luc 
18:11-12 
Critica outros, Mat 
12:1-14 

Incentivado à 
humildade, Luc 18:13 

Da confiança Na própria 
capacidade e sucesso, 
Fil 3:1-6 

Em Cristo, Fil 3:7-14 

Da espiritualidade Demonstra em obras, 
ritos, catedrais, 
altares, imagens 

No fruto do espírito, 
Gal 5:22; 2 Pe 1:5-8 

Do crsitianismo Apenas mais um 
sistema de lei superior 
à lei de Moisés 

É um sistema 
completamente 
diferente, um sistema 
de fé, Gal 2:16; Rom 
3:21-22 

 
 A lei atrai a carne, por isso que Paulo menciona que se vivermos 
na lei correremos o risco de vivermos nas obras da carne, os desejos da 
carne (ver Gal 5:18, 16, 13, 25). 
  - Com isso alimenta o desejo de jogar a culpa nos outros 
  - Acabamos tendo medo da liberdade, não confiarmos na 
liberdade 
  - Encontramos segurança na lei (Rom 6:15) 
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CONCLUSÃO 

 
 Vemos então que o acontecido com os irmãos em gálatas, também 
acontece conosco neste século. Somos influenciados por outros fora e 
dentro da igreja de Cristo a sermos legalistas, não aceitando sermos 
mudados pelo espírito e sim pela lei ou obras da carne, de onde já 
éramos escravos, esquecendo da liberdade obtida por Cristo. 
 Que diremos pois? Permanecemos no pecado, para que seja a 
graça mais abundante? Ler Rom 6:1. 
  
 Que justiça há se vivermos pelas obras da carne ? 
 De obras em obras seremos justificados por satanás. 
 
 A justiça ou justificação vem pela fé, e a fé vem pelo saber, 
estudar, e a fé crescida vem pelo falar e ensinar de Cristo. 
 O justo viverá pela sua fé. Ler Rom 1:17 (este é o contexto de 
romanos escrito por Paulo) 
 De fé em fé sereis crescidos e justificados em Cristo para a 
salvação de sua alma.  
 
 Isso significa que temos que crescer no fruto do espírito, onde 
assim deixaremos de fazer as obras da carne, como Paulo já disse antes, 
que a luta é diária entre o fazer o bem que prefiro e o mal que não 
quero, Ler Rom 7:15 a 19. 
 Portanto, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, 
mas principalmente aos da família da fé. (Ler Gal 6:10) 
   Toda mudança gera sofrimento. 
   Todo sofrimento gera crescimento, 
   E todo crescimento mostra que somos mais que 
vencedores em Cristo Jesus. 
 Ler Rom 8:37  
 Portanto, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, 
mas principalmente aos da família da fé. (Ler Gal 6:10) 
 


