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O enviado da parte de Deus 
Gálatas 1.1-2 

 
Introdução: Paulo defende o seu apostolado dizendo que não se nomeara 
a si mesmo como apóstolo, nem fora chamado da parte dos homens, mas 
é um enviado de Deus. Ele é o representante nomeado por Deus, Jesus 
Cristo, quando este apareceu a ele no caminho para Damasco quando ele, 
Paulo, perseguia a igreja de Deus (Atos 9). 
 
A força com que ele escreve inicialmente revela que algo de errado está 
ocorrendo com essa congregação, e ele, por amor vai corrigir e vai ajudar 
esses irmãos a ficar somente com O evangelho de Cristo. 

  
Paulo, com ênfase diz ter sido feito apóstolo, ele tinha sido constituído 
apóstolo, não por si mesmo, nem por homem algum ...... “...mas por Jesus 
Cristo, e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos”(Gálatas 
1.1b).  
 
A base do seu apostolado foi o seu chamado por Jesus Cristo e por Deus 
Pai, confirmado pelo pode da ressurreição de Jesus. 
 
Naturalmente, Paulo jamais havia se esquecido do chamado que recebera 
do Senhor no caminho de Damasco. 
 
Paulo defende seu apostolado dizendo que havia sido feito apóstolo por 
Jesus Cristo; portanto, era credenciado por Deus.  
 
Falsos obreiros não respeitam as decisões e determinações de Deus e se 
fazem apóstolos a si mesmos, foi assim na época de Paulo, é assim em 
nossa época.  
 
A palavra apóstolo no mundo antigo é uma palavra comum usada para 
alguém que representa outro, ou seja, pode significar enviado, 
mensageiro, delegado, representante legal. Porém, essa palavra foi usada 
de modo singular para doze homens e Paulo e esses deveriam preencher 

certas qualificações mencionadas em Atos 1.21-22. Era necessário ter 
começado no ministério de João Batista, ter andado com Jesus durante o 
seu ministério, e ter sido testemunha da ressurreição. Alguém pode 
perguntar, mas Paulo preenche essas qualificações? 
 
Em Atos 9 Jesus apareceu a ele, portanto, ele viu Jesus ressuscitado. 
Ele recebeu o ensino através das visões e revelações de Deus (2 Coríntios 
12.1  
 
No chamado dos doze: “Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles 
que ele quis, os quis vieram para junto dele. Escolheu doze, designando-
os apóstolos....” Marcos 3.13-14. E sua missão principal seria dirigir-se 
“às ovelhas perdidas de Israel”, ou seja, entre os judeus em Mateus 10.5 
Jesus diz: “não se dirijam aos gentios...”. enquanto que Paulo em seu 
chamado para ser apóstolo, representante legal, foi chamado para ser 
“apóstolo dos gentios” Romanos 14.16  
 
O nosso chamado inclui a pregação e a defesa do evangelho, e devemos 
defender que não somos apenas religiosos, mas discípulos de Jesus que 
respeitam a decisão de Deus, de chamar alguns para apóstolos, outros 
para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres 
em Efésios 4.11. Todos esses são dons de ensino que Deus deu para a 
igreja. Apóstolos e profetas estão na base da igreja por meio dos seus 
escritos junto com Jesus conforme Efésios 2.20. Evangelistas, pastores e 
professores continuam sendo dons de ensino dados para a edificação da 
igreja conforme Efésios 4.12-13. Nunca um dom é dado para promover 
a si próprio, mas para honrar e glorificar a Deus. Se você tem o dom de 
ensinar, use-o para defender a verdade, mas não para promover a si 
mesmo. Faça isso não por si, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o 
ressuscitou dentre os mortos. Aqui está a nossa força para defender a 
verdade e a esperança para continuar na verdade. 
 
 
 



O enviado da parte de Deus 
Gálatas 1.3-5 

Introdução: A saudação graça e paz é comum nas cartas de Paulo e era 
também comum nas cartas seculares da antiguidade, a diferença é que o 
apóstolo dá um sentido espiritual para essa saudação comum nos seus  dias. O 
judeu saudava o seu compatriota com a Paz (shalom), o grego saudava com a 
graça. Paulo vai saudar os cristãos com “GRAÇA E PAZ”. 
 

I. A importância da graça 
 

A.  “Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor  Jesus Cristo...” 
(Gálatas 1.3). 

  

B. A saudação do apóstolo nos traz um refrigério. A graça redime o pecado, 
pois “ele se entregou por nós” e a paz acalma a consciência, pois ele “nos 
resgatou da presente era perversa”. 

 

C. Para os judeus e os gregos é simplesmente uma saudação, onde o doador 
está desejando coisas boas, mas para os cristãos tem um significado 
especial. Graça é o favor imerecido alcançado de Deus, pois tudo ocorreu 
“segundo a vontade de nosso Deus e Pai”. 

 

D. A graça envolve o perdão de Deus, a salvação, a regeneração, o 
arrependimento e o amor de Deus. Vale a pena lembrar que antes de 
entrar em qualquer assunto com os nossos irmãos, precisamos perdoar, 
porque Deus nos perdoou, e toda a conversa é para que haja o 
arrependimento, pois o irmão foi salvo e regenerado por Cristo Jesus.  

 

E. Senhor: Significa que ele é o nosso messias, o ungido de Deus, o nosso 
Libertador Divino. O pecado e a consciência atormentam-nos, mas Cristo 
derrotou esses inimigos agora e sempre.  

 
F. Somente os cristãos possuem este conhecimento vitorioso, que nos é 

dado do alto. Estes dois vocábulos – graça e paz – constituem a essência 
do cristianismo (Gálatas 1.4).  
 

G. Nós não podemos aos outros aquilo que nós não temos, mas se gozamos 
da graça de Deus e a compreendemos, temos a paz para dar ao mundo.  

H. Compreender a graça pode nos ajudar a caminhar em santidade diante do 
Nosso Deus. Grande parte das nossas lutas contra o pecado seriam 
vencidas se buscássemos uma compreensão melhor da graça. 

 
II. A importância da paz 

 
A. A paz nos dá esperança e segurança de que podemos entrar na 

presença do Pai e glorificar o seu Nome. Paz é o que temos da parte 
de Deus, por sabemos que não vamos ser banidos da sua presença 
para sempre. 
 

B. A paz de Deus nos ajuda em nossa fidelidade a Ele, pois as 
circunstâncias podem mudar, o pecado pode nos assolar, mas se 
descansarmos nos braços de Nosso Senhor, e lembraremos que Ele 
se entregou por nós a fim de nos resgatar dessa era perversa. 
 

C. A paz envolve bem estar, saúde, algo completo, harmonia entre as 
partes, mas pode significar também bem estar espiritual, um dom 
de Deus dado aos homens, esperança que fora perdida.  

 

D. A paz espiritual é dada por Deus, ou seja, é o fato de sabermos que 
não vamos ser destruídos por Deus, nisso há paz, porque nos 
reconciliou consigo mesmo. A paz de Deus não é a ausência de 
discórdia entre os homens, mas é paz interior entre o homem e 
Deus.  

 
Conclusão: Vamos fazer da graça e da paz de Cristo o árbitro entre nós, 
lembrando que quem recebeu perdão deve perdoar, quem recebeu salvação 
deve levar aos outros. Deste modo Deus é glorificado e daremos aos outros 
aquilo que recebemos de Deus. Talvez no meio do caminho encontremos a 
obstinação querendo nos desviar e sejamos volúveis em alguns momentos, por 
conta disso podemos nos encontrar no mar do desânimo, mas sempre 
encontraremos o auxílio divino nos oferecendo a sua graça e a sua paz. A você 
meu caro ouvinte, GRAÇA E PAZ! 
 



Chamados pela graça - Gálatas 1.6-7 
 

Introdução: Chamados pela graça e para a graça. Graça implica em 
favor imerecido! Isso significa que não há nada que eu faça que 
possa alcança-la. Porém, depois de alcançado pela graça, preciso 
obedecê-la para continuar nela. 
 

A.  “Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão 
rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo” 
(Gálatas 1.6).  
1. Quem esquece a graça de Cristo se torna inconstante. 
2. Corre o risco de abraçar outra mensagem que lhe faça bem 

aos ouvidos, mesmo que seja uma mensagem diabólica que 
mistura verdade com mentira. 

 

B. Paulo estava espantado “Admiro-me” com a repentina 
mudança de parecer dos cristãos da Galáxia. A expressão 
“estejam abandonando”, significa alguém que desertou do 
exército ou se rebelou; este mesmo verbo é usado para indicar 
apostasia; inclui também atitudes de um “traidor”.  
 

C. O falso evangelho poderia transformar a igreja em algo 
parecido com igreja, mas não a verdadeira igreja de Deus que 
ele comprou com o seu próprio sangue nos oferecendo a sua 
graça.      

  

A. Hoje não é muito diferente. Muitos cristãos, depois de terem o 
conhecimento da verdade, abandonam a fé genuinamente 
bíblica e enveredam-se por doutrinas anti-bíblicas, fazendo até 
os chamados “sacrifícios do tudo ou nada” e assim abandonam 
o único sacrifico que pode nos salvar, o sacrifício de Cristo e, 
na ânsia de conquistarem bens materiais, apostam até na 
“fogueira santa”, tocam em “mantos sagrados”, compram 
“óleo ungido” e “andam em sal grosso”, e não deixam de 

saborear as “balas ungidas”. Tudo isso são antigas práticas 
pagãs, que conduzem ao ceticismo e superstição. 
 

B.  Outros, depois de conhecerem a verdade, são ludibriados 
pelos atuais legalistas, misturando as leis do AT com a NT 
como condição para serem salvos. E enfatizam a necessidade 
de guardar dias especiais, participação em festas judaicas, etc. 
e assim esquecem que a nossa realidade é Cristo.  

  
C. Cuidado! O diabo está disposto a levar o cristão a trocar a 

graça salvadora por qualquer coisa, e Cristo por qualquer 
pessoa ou ídolo. 

 

Conclusão: Qual O evangelho você está seguindo? É bom saber 
que não existe outro, só existe um: o evangelho da graça de Cristo. 
Ele fez por mim e por você o que nós éramos incapazes de fazer. 
Todos os nossos atos de termos aceitados a graça de Cristo, são 
realizados como expressão de gratidão a Deus e não como 
obrigação ou barganha com Deus.  
 
Se você foi alcançado por Cristo perceberá as artimanhas do 
inimigo de Cristo que é aquele que perverte a mensagem de Cristo. 
Se você foi alcançado por homens ficará escravo de homens. 
Liberte-se e fique somente com Jesus! Pois como Pedro exclamou 
se referindo a Jesus: “Tu tens as palavras de vida eterna”. 
 



O PRONUNCIAMENTE DA ANÁTEMA 
Gálatas 1.8-9 

 

Introdução: Normalmente em suas cartas Paulo segue com uma ação de 
graças logo após a saudação. Aqui na carta aos Gálatas ele entra com uma 
censura por terem se afastado de Deus para seguirem outro evangelho. 
Dando ouvidos a certos indivíduos, de origem judaica, que estavam 
misturando a Lei com a graça. Paulo vê nessa ação uma negação da obra 
redentora de Jesus Cristo e por isso uma palavra de maldição para quem 
acrescentar, tirar, ou mudar a simplicidade do evangelho.  
 
A.  “Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro 

evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema” (Gálatas 
1,8).  
 

B. Como antes tinha dito, assim agora novamente Paulo diz: “Se alguém 
vos pregar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. 

 
C. A repetição chama a atenção para a urgência em ficar apenas com o que 

foi revelado e para o resultado da desobediência ao clamor divino. 
  
D. Anjo: esta criatura é apresentada aqui no versículo 8 como autoridade 

mais elevada possível, a mais próxima da pessoa divina. Ainda que fosse 
possível que a patente mais elevada da criação quisesse pregar um outro 
evangelho, o mesmo deveria ser considerado anátema, maldito.  

 
E. Anátema: esta palavra designa “algo amaldiçoado para ser destruído”. O 

fato dos legalistas estarem privando os crentes da liberdade com que 
Jesus os libertou era para Paulo um problema tão sério que o seu zelo em 
favor do evangelho tornou-se fervoroso a ponto de pronunciar maldição 
aos anjos e a si mesmo, se porventura viesse a entrar pelo caminho dos 
legalistas judeus, ou seja, misturar, a lei de Moisés com a graça de Jesus 
Cristo. 

 
F. Devemos lembrar que no inicio do evangelho de João 1.17. A Lei foi 

dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de 
Jesus Cristo” e nessa graça vivemos.  

 

G. Seres celestiais não tem autorização para vir aqui trazer novas 
revelações. Homens de Deus tem autorização para falar somente o que 
Deus falou. Quem diz “Deus falou comigo” e não apresenta a Escritura 
é falso e inimigo de Deus que reveleou toda a verdade que precisamos 
para nos relacionar com Ele. 

 
H. Jesus recebeu toda autoridade no céu e na terra e nos deixou exemplo de 

como vencer as artimanhas do inimigo de Deus dizendo: “Está escrito”. 
Ele fez isso quando o diabo o tentou a desviar-se de sua missão e nos 
mostrou com sua atitude que aquilo que foi revelado é suficiente. 
Portanto, Paulo tem razão em pronunciar o anátema pra quem desejar ir 
além do que já foi anunciado. 

 
Conclusão: Imagine que você está numa estrada e que por conta de um 
temporal parte da estrada cedeu e existe um abismo, mas você não sabe. 
Começa-se então, a surgir no meio do caminho placas de sinalização alertando 
você do perigo e obedecer as placas salvará a sua vida, desobedecer trará 
destruição. Suponha que alguém que está à sua frente, não acreditando que isso 
seja verdade, decida mudar a última placa que dizia: “não siga adiante, vire a 
direita” para “siga adiante, não vire a direita”, o que acontecerá? 
 
Não ignore as placas de sinalização que Deus tem deixado em sua Palavra 
como suficiente para sua vida.  “Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do 
céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja 
anátema” (Gálatas 1.8). Se alguém disser: Deus falou comigo ou mandou dizer, 
pergunte: onde está escrito?  
 
Pois, “Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, 
não tem Deus; quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho” – 2 
João 9 
Fique com Jesus e tenha Deus o Pai, conduzindo a sua vida. 



Quem você está agradando? 
Gálatas 1.10 

 

Introdução: A maioria dos seres humanos vivem tentando provar o seu valor 
e para isso fazem coisas para agradar os que estão ao seu redor, alguns 
chegam a anular a si mesmos simplesmente para agradar pessoas. A quem 
você tem tentado agradar em sua jornada? De quem você tem buscado 
aprovação? Paulo deixa de forma brilhante e cristalina a resposta: se 
buscamos agradar homens, não somos servos de Cristo. 
 
A verdadeira crença está em permanecer no que Jesus ensinou 
 
Antes de ir embora desse mundo após a sua ressurreição Jesus disse que era 
necessário fazer discípulos de todas as nações batizando-os e ensinando-os a 
obedecer a tudo o que ele ordenou em Mateus 28.19-20.  
 
Você é discípulo de quem? Quem é discípulo de Jesus certamente procura 
agradar a Jesus. Quem está seguindo qualquer homem, certamente vai 
procurar agradar homens, porém, Paulo inspirado por Deus afirma, se assim 
for: você ou quem quer que seja, não é servo de Cristo. 
 
Discípulos de Jesus obedecem a tudo o que o Senhor ensinou por meio dos 
apóstolos designados por ele mesmos, Jesus.  
 
Em certa ocasião em João 8.31 Jesus estava conversando com alguns judeus 
que haviam crido nele e disse: se vocês permanecerem na minha palavra 
verdadeiramente serão meus discípulos, ou seja, discípulos verdadeiros 
seguem Jesus e permanecem na Palavra de Jesus e procuram agradar a Jesus 
e não homens. 
 
A verdadeira crença confessa Jesus diante dos homens independente das 
perdas que vai ter 

 
Em João 12.42-43 Jesus estava conversando alguns líderes dentre as 
autoridades judaicas que haviam crido nele, mas não confessavam porque 
tinham medo de serem expulsos da sinagoga e o texto de João diz que eles 
“preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus”. 
 
Com essa atitude estavam revelando que apesar de crerem em Jesus não 
eram servos de Jesus. Quem você está agradando em sua peregrinação cristã? 
Você muda a palavra, O evangelho simplesmente para agradar pessoas ou 
bajular pessoas? 
 
Podemos até dizer que cremos em Jesus, mas se mudamos o ensino para 
agradar pessoas, não somos servos de Jesus. Se estamos procurando provar 
o nosso valor tentando agradar pessoas, não somos servos de Jesus. 
 
Conclusão: A mensagem que Paulo traz aos gálatas não é de dele, ele enviado 
de Deus para falar o que Deus falou. A mensagem não é o que gálatas querem 
ouvir, mas o que precisam ouvir. Quem é servo de Cristo fala o que Cristo 
falou e quem ouvidos para ouvir, obedece, porque reconhece o valor da 
mensagem que o desafia a mudança. A mensagem de Cristo nunca envolve o 
que queremos ou desejamos ouvir, mas o que precisamos ouvir. 
 
A mensagem sobre o céu faz bem aos nossos ouvidos, mas a mensagem que 
nos desafia a viver como um cidadão do céu, também deve ter o mesmo efeito 
em nossas vidas. Portanto, vamos juntos ouvir a Deus por meio da Palavra e 
agradar a Deus e não aos homens. 
 



A origem do evangelho de Paulo 
Gálatas 1.11-12 

 
Introdução: Quem não conhece a vida de Paulo não consegue enxergar 
a força de suas palavras nesse momento. Ao falar da origem do 
evangelho de Paulo, ele demonstra, através de alguns detalhes da sua 
vida pessoal, que a doutrina do evangelho que pregara aos gálatas tinha 
origem numa revelação dada por Deus e deixa bem claro que essa 
revelação é completa e suficiente. 
 
A. Paulo não aprendeu na sua juventude (Gálatas 1.15-17; não 

aprendeu na primeira visita a Jerusalém (Gálatas 1.18-24); não 
aprendeu na viagem feita 14 anos depois (Gálatas 2.1-2); e não 
consultou a carne nem sangue, isto é, não consultou pessoa alguma 
(Gálatas 1.16).  
 

B. Paulo não teve o privilégio de participar do ministério terreno, 
mesmo assim, seu professor e mestre, foi o próprio Senhor Jesus. 
Aquele que revolucionou o mundo ensinou-o no deserto da Arábia 
e deixou-o tão afiado que nenhum deles trabalhou tanto quanto 
Paulo.  

 
C. Paulo deixou bem claro quem foi o seu mestre bíblico quando 

declarou: “...mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim” 
(v.12). 

 

D. Esse privilégio foi único e agora nós cremos e seguimos o 
testemunho apostólico desse servo de Deus, sabendo que mesmo 
que um anjo venha aqui trazendo uma mensagem, deve ser 
amaldiçoado ou anátema, como ele já disse, pois a revelação é 
completa e suficiente. 

 

E. O mais incrível de tudo isso é que nós também podemos ter o 
mesmo Mestre de Paulo nos guiando e ensinando, o Senhor Jesus 
Cristo que a revelou a ele a sua mensagem. 

1. Jesus disse: “Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de 
mim...” Mateus 11.29, como vamos aprender de Jesus, senão 
pela revelação escrita, completa e suficente. 

2. Ele também disse: “Todos serão ensinados por Deus. Todos 
os que ouvem o Pai e dele aprendem vêm a mim” – João 6.45. 

3. Também disse: “Aquele que se alimenta de mim, viverá por 
minha causa” – João 6.57. 

 

F. É possível que alguém, usando erroneamente o texto bíblico, queira 
fazer-se apóstolo, missionário, obreiro por conta própria. Porém 
não podemos esquecer que Deus chamou Paulo para revelar algo 
novo, e nem por isso ele fundou uma nova denominação ou igreja 
para si, pois ele sabia e cria que aquele que o chamou comprou a 
igreja com o seu próprio sangue.  
 

G. Ele não contrariou os demais apóstolos e não saiu para missões por 
sua própria conta, como acontece com muitos que se precipitam 
hoje. Vale a pena lembrar que todos são chamados por Deus pelo 
evangelho. São obreiros de Deus e precisam apresentar-se como 
“obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que 
maneja corretamente a palavra da verdade” – 2 Timóteo 2.15 para 
unir e não dividir. 

 
Conclusão: A origem do evangelho não é humana, mas divina, por isso 
quando ouvido nos aproxima de Deus, uns dos outros e nos torna a igreja 
de Jesus. Do mesmo modo que o Senhor Jesus ensinou Paulo, nos ensina 
também por meio da revelação escrita e como diz o próprio Paulo 
inspirado por Deus na carta aos Romanos 15.4: “Pois tudo o que foi 
escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio 
da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, 
mantenhamos a nossa esperança” 
 



A Conduta de Paulo no judaísmo 
Gálatas 1.13-14 

 

Introdução: Qual era a conduta de Paulo no judaísmo? Um homem 
extremamente religioso, convicto de sua fé a ponto de seu desejo ser 
exterminar o cristianismo a qualquer custo. Ele era sincero, mas 
sinceramente errado. Ele precisou reconhecer sua necessidade de Jesus. 
Creio que há muitas pessoas hoje sinceras em sua religião, mas é bom 
saber que o Único caminho verdadeiro que nos conduz a Deus é Jesus. 
 
A. Palavras que definem Paulo nesse trecho: Perseguidor. Violento 

contra a igreja. Extremamente Zeloso. Destruidor da igreja. 
Palavras fortes que nos fazem refletir sobre o que religião pode 
fazer com uma pessoa. Em seu encontro com Jesus Paulo descobriu 
que a verdadeira fé não tira a vida de ninguém, mas dá a vida em 
favor do outro. Para a glória de Deus ele aprendeu e viveu assim.  
 

B. O termo grego significa algo que “superava ou ultrapassava” 
excedia o normal, algo “extraordinário”.  A forma verbal básica 
dessa palavra significa “lançar além”, “ultrapassar”, “ir além”. Isso 
significa que ele totalmente dedicado àquilo que ele fazia. Podemos 
dizer que dentro da escola rabínica dos seus contemporâneos, Paulo 
era o melhor aos olhos humanos. 

 
C. As perseguições movidas por Saulo de Tarso eram exageradas, 

devido ao seu zelo violentíssimo. Ninguém podia assolar, matar e 
destruir como o jovem Saulo que desenvolveu uma fúria contra 
aqueles que seguiam Jesus e mesmos assim, Jesus o amou e lhe 
concedeu oportunidade de refletir e mudar e ele mudou. Louvado 
seja Deus pelo seu grande amor para com todos os homens.  

 
D. A expressão “estava mais adiantado”, também significa que Paulo 

empregava todas as forças para progredir no judaísmo mesmo que 
precisasse matar para defender a sua fé antiga (Filipenses 3.5-6). 
Sua maneira religiosa de viver fazia com que ele sentisse orgulho 
de si mesmo, dos seus títulos, diplomas, certificados, etc.e por 

causa disso nos sentir melhores do que os outros; mas em seu 
encontro com Jesus ele passou a considerar tudo como perda por 
causa de Cristo (Fp 3.7). 

.  
Conclusão: Resumindo em poucas palavras, Paulo era um superfanático, 
inimigo implacável de Jesus, e o seu propósito era exterminar a igreja de 
Cristo. 
 
Mesmo assim Jesus o amou e sentindo esse amor de Jesus Paulo disse 
em certa ocasião: “Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei 
envergonhado. Ao contrário, com toda determinação de sempre, também 
agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela 
morte; porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro” – Filipenses 
1.20-21 
 
E ainda diz em outro lugar: “Mais do que isso, considero tudo como 
perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo 
Jesus, meu Senhor...” – Fip 3.8 
 
Que transformação! Que mudança! Quando Jesus entra em nossa vida e 
o compreendemos de fato e de verdade, percebemos que nosso 
conhecimento, seja religioso ou intelectual, não vale absolutamente 
nada, quando comparado com o conhecimento da pessoa e obra de Jesus 
Cristo. E quando ele entra o orgulho é morto e sepultado e a humildade 
passar a viver e conduzir a vida do verdadeiro servo de Deus. Que Deus 
te abençoe e que você lembre sempre que: “Deus resiste ao soberbo, mas 
concede graça aos humildes”. 

 
 



O chamado pela graça 
Gálatas 1.15-16 

Introdução: Deus, em sua presciência (que é o conhecimento de 
antemão) pode chamar os homens para uma missão específica, 
antes mesmo de nascerem, como está escrito em Romanos 8.29. 
“Pois os que dantes conheceu, também os predestinou....”. Assim 
aconteceu com Sansão (Juízes 13.2-5); com Jeremias (Jeremias 
1.5); com João Batista (Lucas 1.13-15); e também com Paulo. 
Todos eles foram predestinados para uma missão especifica e não 
tem nada a ver com salvação, pois o próprio Paulo vai escrever mais 
tarde dizendo: “Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, 
para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha ser 
desqualificado” – 1 Coríntios 9.27   

A.  “Por nascimento ele, Paulo, foi ao mesmo tempo hebreu, 
grego e cidadão romano, educado nas Escrituras dos hebreus e 
na erudição grega, combinando assim, em sua pessoa, 
requisitos essenciais para ser o apóstolo dos gentios. Além 
disso, foi moldado pela disciplina espiritual de um zelo 
intenso, apesar de equivocado, pela lei de Deus, o que resultou 
em um amargo arrependimento, posteriormente, porque 
perseguiu a igreja de Deus.  
 

B. Por meio de sua carreira ele preparou-se para tornar-se um 
vaso escolhido para levar o nome de Cristo perante o mundo 
gentílico. Desse modo, não hesitou em sua convicção do seu 
chamado para ser apóstolos, como um dos profetas hebreus da 
antiguidade....como alguém dedicado desde o nascimento para 
o serviço de Deus”. 

 

C. O chamado de Deus foi estritamente pela graça e Paulo é o 
exemplo de que Deus ama a todos e dá oportunidade a todos 
independente de passado, portanto, a predestinação de Paulo 
não tem a ver com sua salvação, mas com sua missão. 

D. Deus tem prazer em revelar seu Filho aos perdidos. Paulo era 
uma daquelas pessoas que estava seguindo a sua consciência, 
porém, estava completamente perdido, mas a misericórdia de 
Deus, iluminou seu caminho para que compreendesse a 
vontade de Deus e ele fosse também luz para os gentios (não 
judeus). 

 
E. Devemos lembrar que quando Jesus chamou seus discípulos 

disse: “Vocês são a luz do mundo...” Mateus 5.14. Assim 
brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as 
suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos 
céus” Mateus 5.16 

 
F. A luz de Jesus brilhou através da vida de Paulo e fez que com 

que muitas pessoas glorificassem a Deus pela grande obra 
realizada por esse servo de Deus. E você? Já ouviu o chamado 
de Deus pela graça? Já aceitou? E a luz de Jesus está brilhando 
através de você? As pessoas têm glorificado a Deus pela sua 
vida? 

 
Conclusão: Deus nos separou para a salvação, nos chamou pela sua 
graça, bondade e misericórdia e teve prazer em revelar Jesus a nós, 
pois amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Unigênito para 
que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. 
 
Motivados por esse amor, devemos ouvir o seu chamado para 
sermos a luz desse mundo de modo que as pessoas glorifiquem a 
Deus pela maneira que vivemos.  

 
 

 



A origem do evangelho de Paulo 
Gálatas 1.17-24 

 

Introdução: Arábia é o lugar onde Paulo recebeu as revelações de Deus antes 
de iniciar seu trabalho entre os gentios. Para a nossa compreensão e convicção 
o que importa aqui é justamente o fato de que seu apostolado não se deu por 
vontade própria e nem por escolha humana.  

 

A. Tudo indica que Paulo deixou Damasco por causa da 
tribulação descrita em Atos 9.23-26 e 2 Coríntios 11.32-33. 
Onde ele, depois que se converteu e começou a pregar a Jesus 
como o Cristo, começou também a experimentar perseguição, 
tendo que sair da cidade. 

 

B. Parece que Paulo queria dizer o seguinte: “O que aprendi do 
evangelho e de Cristo, eu aprendi naqueles três anos de instrução 
dada pelo próprio Espírito de Deus, e não por haver consultado com 
qualquer homem ”. Do mesmo modo que os outros apóstolos 
ficaram três anos com Jesus fisicamente, Paulo recebeu a 
mensagem por revelação durante o mesmo período. 

 

C. Por que Paulo fez tanta questão de mencionar um fato 
aparentemente tão sem importância (que tivera pouco contato com 
os homens, não tendo recebido ensinamentos da parte deles)? Isso 
ele fazia a fim de convencer os cristãos da Galácia que o seu 
evangelho era a verdadeira Palavra de Cristo, a qual ele aprendera 
do próprio Senhor, e não da parte de homem algum.  

 

D. Paulo foi forçado a afirmar e a reiterar esse fato. Seu ministério 
para com todas as igrejas que o tinham como obreiro e 
orientador estava em jogo.  Na verdade o próprio apóstolo 
Pedro, fazendo referência á sabedoria de Paulo, disse: 
“Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma 
oportunidade para vocês serem salvos. Pois o nosso querido 
irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a 
vocês sobre esse assunto” (2 Pedro 3.15). 

E. Essas regiões ficavam bem próximas uma da outra, mas  
distantes de Jerusalém, por isso ele menciona que as igrejas de 
lá ainda não o conheciam. 

 
F. É bem possível que seja uma referência à ocasião quando 

Barnabé partiu para Tarso na Cilícia, terra natal de Saulo, e o 
trouxe para a Antioquia da Síria (Atos 15.23), o ponto de 
partida das viagens missionárias.  

 
G. O fato mais importante nessa narrativa é que a igreja percebeu 

o chamado desse irmão, que antes era o perseguidor e agora 
anuncia a fé que procurava destruir e isso fez com que os 
irmãos glorificassem a Deus pela vida do irmão Paulo que 
viveu nas trevas da própria religião, mas agora andava na luz 
de Jesus. 

 
H. Qual é o seu sentimento quando um irmão se converte depois 

de você e ganha de Deus a oportunidade de realizar uma 
grande obra? Você glorifica a Deus? Ou desenvolve 
sentimento de inveja? 

 
Conclusão: Deus levou três anos para preparar doze homens para 
darem continuidade na sua missão e depois de chamar Paulo 
investiu também três anos preparando-o para a grande obra entre os 
gentios. E você quanto tempo faz que está sendo preparado para a 
obra de Deus? 
 
Comece hoje a andar com Jesus e andar como Jesus e logo as 
pessoas glorificarão a Deus pela sua vida. 

 



O encontro 14 anos depois - Gálatas 2.1-2, 10 
 

Introdução: Vamos aprender através do texto em referência que não existem 
dois evangelhos, um de Paulo e outro dos demais apóstolos. Há um único 
evangelho, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho pregado 
por Paulo em nenhuma ocasião foi questionado pelos demais apóstolos como 
sendo outro evangelho, ou mesmo como sendo falso, mas os apóstolos em 
Jerusalém confirmaram o evangelho que Paulo recebera por revelação. O 
primeiro encontro 14 anos antes, foi rápido, de apenas 15 dias. Agora 14 anos 
depois um encontro mais demorado porque era necessário tratar de algumas 
questões. 

 
A. Barnabé, companheiro de viagem de Paulo na primeira viagem 

missionária, tem como significado do seu nome “ aquele que incentiva”. 
Tito, outro cooperador do evangelho trabalhou em Corinto e 
posteriormente foi deixa na ilha de Creta para colocar em ordem algumas 
coisas que ainda faltavam. 
 

B. Através do livro de Atos 11.27-30, descobrimos que um profeta de Deus 
chamado Ágabo prediz grande fome o que ocorreu na história nos dias 
do imperador Claudio (41 a 54 d.C.).  
 

C. Tudo leva a crer que essa viagem de Paulo narrada em Gálatas é a mesma 
que Lucas menciona em Atos 11.30, que é chamada de “a viagem da 
fome”, e ainda porque Paulo relata aos gálatas que subiu a Jerusalém por 
causa uma revelação e foi a Antioquia da Síria, quando Ágabo teve a 
revelação de uma grande fome que viria a todo o mundo. 

  
D. Foi nessa reunião em Jerusalém que os apóstolos recomendaram a Paulo 

que não se esquecesse dos pobres. Fariam isso recolhendo ofertas para 
ajudar os cristãos necessitados da Judéia. 

E. E essa oferta que seria levantada para ajudar os irmãos foi mencionada 
na carta de Paulo aos Coríntios. “Quanto à coleta para o povo de Deus, 
façam como ordenei às igrejas da Galácia” (1Coríntios 16.1). De acordo 
com esta Escritura aprendemos que Paulo foi fiel ao apelo feito pelos 
apóstolos (Gálatas 2.10).  

F. O mais relevante nessa viagem, nesse encontro, 14 anos depois, foi o fato 
de que a preocupação com os irmãos pobres da Judéia revelava a 

comunhão que existia entre os cristãos judeus e gentios na ocasião. Esse 
é o sentido das ofertas: revelar a comunhão e o cuidado que existe no 
meio do povo de Deus.  

 
G. Paulo menciona na carta aos romanos a alegria dos irmãos em contribuir 

para atender as necessidades dos irmãos pobres da Judéia: “Pois a 
Macedônia e Acaia tiveram alegria de contribuir para os pobres dentre 
os santos de Jerusalém” Rm 15.26. A palavra “contribuir” nesse trecho é 
a palavra grega “koinonia” que significa comunhão o que enfatiza que o 
ato de ofertar não é apenas dar recursos materiais, mas sim revelar que 
estamos unidos uns aos outros no amor de Cristo que deu a sua vida por 
nós, que sendo rico se fez pobre por amor a nós. 

 
H. O evangelho pregado por Paulo entre os gentios é o mesmo que os judeus 

receberam dos doze no inicio da igreja. Se a mensagem é uma só, o amor, 
o cuidado e a dedicação uns aos outros também deve ser, pois foi deste 
modo que Jesus disse que seriam reconhecidos seus discípulos: “se 
tiverem amor uns aos outros”.  

 
Conclusão: Deus permitiu que uma grande fome ocorresse naqueles dias a fim 
de que a igreja pudesse colocar em prática o verdadeiro amor de Jesus 
totalmente desprendido das coisas desse mundo. Por isso que Tiago em sua 
carta vai dizer: “Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do 
alimento de cada dia e um de vocês lhes disser: vá em paz, aqueça-se e 
alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso?” Tg 
2.15-16 
 

O apóstolo João vai dizer em sua carta algo semelhante: “Se alguém tiver 
recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, 
como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de 
palavra nem de boca, mas em ação e em verdade” 1 Jo 3.17-18 
 

Esse é o evangelho de Jesus. Dado aos doze enquanto Ele andou nessa terra. 
Dado a Paulo por revelação. O evangelho que pratica o amor e incentiva a 
transformação de vida. 
 



A Verdade do Evangelho - Gálatas 2.3-5 
 

Introdução: Havia uma dificuldade na igreja primitiva que era a infiltração de 
judeus que se converteram a Cristo, aceitaram a graça, mas queriam colocar 
para os gentios a circuncisão que fazia parte do judaísmo, como parte inerente 
da salvação a ponto de dizerem: “Se vocês não forem circuncidados conforme 
o costume de ensinado por Moisés, não poderão ser salvos” – Atos 15.1. Deste 
modo a salvação não seria então pela graça, mas pela observação e obediência 
a Lei de Moisés. Isso gerou uma grande discussão em Jerusalém na ocasião a 
ponto de Pedro, um judeu zeloso, dizer: “De modo nenhum!Cremos que somos 
salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também”.   
 
A. Nessa viagem Paulo levou consigo Barnabé e Tito. Tito apesar de não 

ser mencionado em Atos, era um dos cooperadores e companheiro de 
Paulo na obra missionária. Barnabé era circuncidado, porém Tito não, 
pois era um cristão gentio, de nacionalidade Grega.  
 

B. O apóstolo demonstrou uma grande coragem ao introduzir um gentio 
entre os judaizantes em Jerusalém, uma vez que os judeus não se 
misturavam com os gentios para não se tornarem religiosamente 
impuros. Mas agora na era da graça, não existe judeu, nem gentio, pois 
todos são “um” em Cristo Jesus, pois ele derrubou a barreira de 
inimizade, a lei expressa em ordenanças como Paulo diz na carta aos 
Efésios 2.14-15. 
 
“Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o 
muro de inimizade anulando em seu corpo a lei dos mandamentos 
expressa em ordenanças...”.  

C. Sabemos que Paulo era um obreiro maleável e estrategista,  porém nessa 
ocasião ele não cedeu. Com essas palavras, Paulo procurou mostrar que 
o evangelho que pregara entre os Gálatas era o mesmo que havia exposto 
aos líderes em Jerusalém, alguns anos atrás; portanto era um único 
evangelho e não um evangelho misturado com a lei, como queriam os 
legalistas.  
 

D. Por isso em outra carta ele vai dizer: “Portanto, não permitam que 
ninguém is julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a 
alguma festividade religiosa ou à celebração das luas novas ou dos dias 

de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir; a realidade, 
porém, encontra-se em Cristo” – Colossenses 2.16-17 
 

E. A preocupação do apóstolo era com a verdade do evangelho (Gálatas 2.5, 
14) e, consequentemente, com a salvação dos Gálatas e com o futuro do 
Cristianismo, a fim de que O evangelho não fosse diluído com Lei e 
chegasse de modo diferente para outros que o ouvissem. 

 
F. Seu propósito era: “que a verdade do evangelho permanecesse com 

vocês”. Como a verdade do evangelho pode permanecer em nós? 
 

1. Primeiramente é claro não misturando a lei de Moisés com a graça. 
2. Segundo, buscando compreender mais a graça de Deus que se 

manifestou salvadora a todos os homens (judeus e gentios). 
3. Terceiro, pela graça agora podemos renunciar às nossas próprias 

vontades e assumir uma vida repleta de Deus de Deus que o honre e 
glorifique. 

 
Conclusão: Nós temos liberdade em Cristo, portanto, voltar à lei ou misturar 
a lei com o evangelho, com a graça é voltar à escravidão. Nossa liberdade em 
Cristo, com certeza, não é para fazermos o que desejamos, mas uma liberdade 
que nos colocou de volta na presença de Deus e isso só é possível se a verdade 
do evangelho permanecer em nós, dentro de nós. Por isso não misture lei e 
graça, isso causa confusão. Busque compreender mais sobre a graça salvadora 
de todos os homens. Mude de conduta, pois não há como a verdade do 
evangelho permanecer em nós se ainda vivemos como no passado. Quem 
compreende glorifica a Deus por ter sido alcançado pela verdade do 
evangelho. 
 



O único evangelho - Gálatas 2.6-8 
 

Introdução: Parece que nessa reunião o clima está tenso, uma vez que 
Paulo está lidando com o aparecimento de uma falsa doutrina que quer 
misturar a lei de Moisés com a graça. Não foi realizada por convocação 
da liderança e nem a pedido de Paulo e Barnabé, mas foi por uma 
providência divina, pois o apóstolo afirma que subiu a Jerusalém por uma 
revelação. A missão dessa viagem foi levar donativos para os irmãos 
pobres da Judéia.  

 
A. Há um único evangelho. Quando Paulo no versículo 7 fala do 

evangelho pregado aos judeus e aos não-judeus, na verdade ele não 
está fazendo distinção da doutrina e do evangelho, e sim do campo 
de ação do seu apostolado e do de Pedro: Paulo pregaria o 
evangelho aos incircuncisos, isto é, aos gentios; e Pedro pregaria o 
mesmo evangelho aos circuncisos, ou seja, aos judeus.  
 

B. No final ficamos sabendo pelo próprio Paulo na carta aos Romanos 
que o “evangelho é o poder de Deus para salvação, primeiro do 
judeu e depois do grego, ou gentio”. Ou seja, o evangelho alcança 
a todos e coloca a todos em pé de igualdade perante Deus. Todos 
são dependentes! 
 

C. E para ficar caracterizado que há um único evangelho para todas as 
nações, Deus usou Pedro para pregar também aos gentios, quando 
ele foi à casa de um homem chamado Cornélio, centurião romanos 
em Atos 10  e Paulo para os judeus, pois em suas viagens 
missionárias, primeiramente ele ia as sinagogas judaicas e pregava 
aos judeus. 
 

D. A questão mais importante não é quem está pregando, se é Pedro 
ou Paulo e sim quem está conduzindo todo o processo, por isso ele 
diz que Deus “operou tanto através de Pedro como através dele, 
Paulo” 

E.  Mais tarde Paulo escrevendo a igreja em Corinto vai dizer: “Afinal 
de contas, quem é Paulo, quem é Apolo? Apenas servos por meio 
dos quais vocês vieram a crer. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus 
é quem fez crescer, de modo que nem o que planta nem o que rega 
são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento” 
1 Co 3.5-7. 

 
F. É importante lembrar que Deus é quem opera em cada servo 

chamado para realização de sua obra, portanto, o orgulho precisa 
ser deixado de lado, pois Deus não julga pela aparência, mas pelo 
que está no coração.  

 
G. Deus operou na vida de Paulo. Deus operou na vida de Pedro e dos 

demais apóstolos, portanto, há um único evangelho confiado a 
todos os que foram chamados pelo evangelho. 

 
Conclusão: Como Deus tem operado em sua vida? Que evangelho você 
tem pregado? Hoje algumas mensagens falas têm sido pregadas a fim de 
alcançar e manipular as pessoas. Há o evangelho da prosperidade (falso). 
Há o evangelho de cura e libertação (falso). Há também o evangelho 
bajulador e que procura agradas pessoas (falso), porque se pregamos um 
evangelho diferente daquele comunicado pelos primeiros discípulos ou 
um evangelho que procura agradar pessoas, não somos servos de Cristo, 
porque o evangelho é o poder de Deus para salvação de todos aquele que 
crê, o evangelho por meio do qual Deus opera, traz a salvação e a 
transformação da vida, é o evangelho que nos faz dizer como Paulo: 
“Agora, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim”.   

 
 



Os inimigos do cristianismo 
Gálatas 2.4, 6-9 

 

Introdução: Amigo ou inimigo? O que você é de Deus? Tiago 
pelo Espírito nos revela: “Adúlteros, você não sabem que a amizade 
com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do 
mundo faz-se inimigo de Deus” – Tg 4.4 – Jesus numa declaração 
direta diz: “Vocês serão meus amigos, se fizerem os que eu lhes 
ordeno” – João 15.14. Ou seja, ou obedecemos a Deus e somos seus 
amigos ou se nos tornamos rebeldes e desobedientes nos tornamos 
seus inimigos e não há muro para ficar, não há neutralidade. 
 
A.  “Porém alguns tinham se juntado ao nosso grupo, fazendo de 

conta que eram irmãos na fé, e queriam circuncidá-lo. Eram 
homens que tinham entrado para o grupo como espiões a fim 
de espiar a liberdade que temos por estarmos unidos com 
Cristo Jesus e para nos tornar escravos de novo” (Gálatas 2.4).  
 

B. A pressão dos irmãos que se intrometeram para que Tito se 
circuncidasse foi tão grande que parece que influenciou Tiago, 
Cefas e João, pois no versículo 6 o apóstolo refere-se a 
aqueles: “e aqueles que pareciam ser os líderes da igreja – digo 
isso porque para mim não importa o que eles eram, pois Deus 
não julga pela aparência – aqueles líderes repito, não me deram 
nenhuma idéia nova”(v.6).  

 
C. Paulo deixa transparecer que houve uma exaustiva reunião, 

com uma acalorada discussão, pois continua relatando: “Pelo 
contrário, eles viram que Deus me havia dado a 
responsabilidade de anunciar o evangelho aos não judeus, 
assim como tinha dado a Pedro a responsabilidade de anunciar 
aos judeus.” (v.7). 

 
D. Não é a posição que ocupamos na igreja ou no cristianismo 

que nos define, mas sim a nossa obediência à palavra de Deus.  
 

E. A unanimidade entre os apóstolos esmagou os judaizantes, os 
que pela sua desobediência estavam se colocando como 
inimigos do cristianismo. A aprovação por parte de Tiago, 
Cefas e João deixou caracterizado que a mensagem que os 
legalistas pregavam não eram as “boas novas de salvação” e, 
sim, um jugo de escravidão.  

 
Conclusão: Assim sendo, Paulo desmascarou os seus opositores e 
aos seus leitores, a igreja de Cristo na região da Galacia, deixou 
claro que o evangelho que pregava não era outro e sim o genuíno, 
autentico e verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. 
 
O evangelho que nos torna amigos de Deus quando o obedecemos 
e assim afasta a ira de Deus que está prestes a ser lançada sobres 
aqueles que amam mais a posição religiosa do que a Deus. Pois 
quem ama a Deus e aceita o evangelho se torna seu amigo e vive 
com a humildade de seu Filho Jesus Cristo. O que você é de Deus? 
Amigo ou inimigo? 
 
 



A comunhão no cristianismo - Gálatas 2.9-10 
 

Introdução: A comunhão no cristianismo é algo que revela que estamos 
com Jesus. Pois, revela que pregamos uma mensagem só, o evangelho, 
revela a preocupação que temos uns para com os outros. 

 
A. Os legalistas atuais estão infiltrados em todas as igrejas; querem 

que a salvação seja assegurada guardando a lei de Moisés e os 
dogmas religiosos; são os sacramentalistas, ou seja, desenvolvem 
atitudes religiosas que precisam mostrar para os outros como os 
fariseus na época de Jesus faziam.  
 

B. E há quem procure impor normas de conduta aos cristãos como 
condição para serem salvos. Isso é uma maneira de perverter o 
evangelho, pois o evangelho de Cristo é o poder de Deus para 
transformar todo aquele que crê, ou seja, a reta conduta é uma 
conseqüência da salvação operada pelo evangelho e quando 
compreendemos a natureza do vivemos em comunhão com Deus e 
com os irmãos. 

 
C. Veja os três tipos atuais de legalistas:  

1. Há os que pregam a salvação pelo traje. O traje não salva o 
cristão, mas quem é salvo sabe trajar-se, vertir-se 
adequadamente. Pois a Bíblia declara: “Da mesma sorte, que 
as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom 
senso....” (1Timóteo 2.9 a). “A palavra modéstia vem do 
grego aidos e subentende vergonha em exibir o corpo. 
Envolve a recusa a vestir-se de maneira a atrair atenção para 
o corpo, não ultrapassando os limites da devida moderação. A 
fonte originária da modéstia acha-se no coração da pessoa, no 
seu âmago. Em outras palavras, a modéstia é a manifestação 
externa de uma pureza interna. Vestir-se de modo imodesto 
para despertar desejos impuros nos outros é tão errado como 
o desejo imoral que isso provoca. Nenhuma atividade ou 
condição justifica o uso de roupas imodestas que exponham o 
corpo de tal maneira que provoquem desejo imoral ou 

concupiscência em alguém (ver Gálatas 5.13; Tito 2.11,12; 
Mateus 5.28)”. 

2. Há os que pregam a salvação pelas boas obras. Mas as boas 
obras não salvam os cristãos, todavia quem é salvo anda em 
boas obras, conforme Efésios 2.8-10 e Gálatas 2.16. ou seja, 
as boas obras são o resultado na vida de alguém que foi salvo 
e não para ser salvo. 

3. Há os que pregam a salvação pelos costumes. Mas os bons 
costumes não salvam os cristãos, entretanto quem é salvo vive 
na prática dos bons costumes. A salvação é pela graça, 
mediante a fé (Efésios 2.8). 

 

D. Regras humanas quebram a comunhão entre os cristãos e 
consequentemente com Deus. Se, regras, obras, roupas salvam 
alguém, segue que o sacrifício de Cristo foi inútil. 
 

E. Reconhecer que somos salvos pela graça e isso não vem de nós é 
dom de Deus nos faz estender a mão uns para com os outros em 
sinal de comunhão.  

 
Conclusão: A comunhão que temos em Cristo nos faz vestir de decente 
que honre a Deus. Nos faz viver na prática de bons costumes e nos 
impulsiona a fazer boas obras, porque compreendemos que o Deus que 
nos uniu e nos amou, espera que sejamos unidos e nos amemos uns aos 
outros. E a maneira de expressar a comunhão é seguindo e vivendo a 
Palavra genuína que nos faz lembrar dos nossos irmãos necessitados e 
nos impulsiona a fazer por eles o que Cristo fez por nós. Pois: “Nisto 
conhecemos o amor: Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar 
a nossa vida pelos nossos irmãos”.  
 



O escrúpulo dos judeus - Gálatas 2.11-15 
 

Introdução: Em consequência da perseguição suscitada por causa 
de Estevão, surgiu a abençoada igreja em Antioquia.  A Igreja em 
Jerusalém, tendo notícias do que Deus estava fazendo em Antioquia, 
enviou Barnabé para lá.  Barnabé, vendo a graça de Deus e o 
número de salvos que se uniam ao Senhor, partiu para Tarso em 
busca de Saulo.  Barnabé e Saulo por um ano inteiro ensinaram a 
palavra de Deus de tal maneira que causou um impacto tão grande 
que “em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados 
cristãos”. Bastou um ano de ensino para que os cristãos de Antioquia 
fossem impregnados pelo caráter e pela natureza de Cristo. 
 

A. Para os judeus alimentar-se não era meramente uma ocasião 
em que alguém recebia nutrição para o seu organismo físico; 
nem um momento para entregar-se à gula ou ao alcoolismo, e 
muito menos para fazer uso de palavras de baixo calão, como 
era uma característica condenável dos gentios. Essa era uma 
das razões porque os judeus nãos e misturavam com os 
gentios. 

 

B. Pedro desfrutava da fraternidade cristã com os irmãos de 
Antioquia que eram cristãos gentios, não judeus, sem nenhum 
problema de consciência, pois já havia passado pela 
experiência da casa de Cornélio (Atos 10) e sua estada em 
Antioquia, portanto, não tinha dificuldade em comer e beber 
com os gentios; ele não tinha constrangimento algum. Mas o 
que aconteceu? (vv.12-13) que o levou a uma atitude hipócrita 
e ainda influenciando os demais irmãos judeus? 

 

C. A palavra hipócrita, no grego upokrisis, significa fingimento, 
demonstração externa, hipocrisia. No grego originalmente 
significa desempenhar um papel falso, como nos teatros, onde 
seu usavam uma máscara de cera. Paulo vai chamar a atenção 
de Pedro para viver uma vida sem mascára ou sem cera, viva 
uma vida sincera, sem fingimento.  

D. As palavras do verso 14 enfatizam que a oposição de Paulo a 
Pedro, nesse particular, era franca, honesta e reta, e não de 
natureza secreta e destruidora. Paulo não foi falar para outros 
de Pedro e sim para Pedro de sua atitude reprovável.  

 

E. Já a oposição a Paulo por parte dos legalistas da Galácia era 
com hipocrisia e traição. Falavam pelas costas, porque viviam 
com uma mascára no rosto, eram hipócritas.  

 

F. A oposição de Paulo não é à pessoa de Pedro e sim a sua atitude 
que se tornara “condenável”. O evangelho estava em risco e 
teria de ser preservado na sua integridade.  

 
Conclusão: Vivemos numa época em que não pode falar de atitudes 
pecaminosas porque se não o irmão vai abandonar a igreja. Qual 
será o resultado na vida de um irmão que abandona a igreja porque 
ele foi alertado que seu estilo de vida precisa ser mudado? E um 
irmão que ainda vive um estilo de vida inadequado porque ninguém 
tem coragem de dizer a ele que sua conduta é inadequada? Eu creio 
que a diferença está no fato de que se a igreja tratar pecado como 
pecado, ela está isenta da culpa mesmo que ele abandone. Porém, 
se ela é conivente com o pecado, sabe da existência e não trata, ela 
será culpada perante Deus.  
 

Pedro se tornara repreensível e com humildade recebeu a 
repreensão, pois nesse momento não estava vivendo de acordo com 
a verdade do evangelho. Paulo teve a coragem de tratar a hipocrisia 
como hipocrisia, deixando bem claro a necessidade de mudança. 
 

Se alguém insistir em viver com uma máscara no rosto, jamais vai 
aceitar a repreensão, mas se como Pedro tiver humildade, vai 
aceitar a repreensão e continuar no caminho da verdade, pois o 
evangelho não dever ser pregado apenas com a boca, mas também 
com a vida. 
  
 



A justificação pela fé - Gálatas 2.16-21 
 

Introdução: Nestes versículos aparecem a mensagem central do 
evangelho e do cristianismo. “Justificação somente pela fé”. É a 
forma como homens e mulheres são aceitos por Deus, não por suas 
obras, mas pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor.  
 

A. A lei e a graça são duas esferas mutuamente exclusivas.  
1. A lei diz: “pague tudo”; mas a graça diz: “tudo está pago”.  
2. A lei representa uma obra a fazer; a graça é uma obra 

consumada.  
3. A lei restringe as ações; a graça transforma a natureza 

interior do corações dos homens.  
4. A lei condena; a graça justifica. Sob a lei a pessoa é serva; 

sob a graça pessoa se torna  filho em gozo de herança 
ilimitada; é, portanto, liberta.  

5. A lei não foi dada com o propósito de tornar ninguém 
justo, mas sim com o objetivo de suprir a necessidade de 
uma norma de justiça.  

6.  A lei nos faz reconhecer que somos pecadores, 
transgressores, a graça nos dá esperança de que 
podemos sermos alcançados por Deus. 
 

B. Portanto, a lei pode ser comparada a uma fita métrica que tem 
a função de revelar a medida e nada mais; ou a uma balança, 
que tem a função de revelar o peso, e nada mais; é como o 
termômetro que tem a função de revelar a febre, mas não pode 
curar; é como o espelho que revela a imagem, e nada mais; é 
também como a luz que revela a impureza e não pode removê-
la.  

 

C. Assim como esses instrumentos cumprem cabalmente suas 
funções de apenas revelar a medida, o peso, a febre, a imagem 
e a impureza, assim também a lei cumpre o seu propósito de 
revelar ao homem que ele é pecador, porém não pode justificá-
lo.  

D. Os judeus que crêem em Cristo Jesus rejeitam a lei como meio 
de serem aceitos por Deus, e, assim admitem que são 
pecadores como os gentios, ou seja, todos são salvos por pela 
graça por meio da fé em Cristo Jesus. 

 

E. Nos vs. 19-21 notamos  fatos de grande importância em torno 
do assunto da identificação com Cristo e o novo andar com ele, 
a partir de nossa conversão.  
1. Nosso “viver para Deus” (2.19) deve ser ininterrupto.  
2. A nossa “fé no filho de Deus” (2:20) é fator vital segundo 

Romanos 1.17: “o justo vivera por fé”.  
3. A constante dependência da “graça de Deus” (2.21) tem 

de nos acompanhar em nossa jornada.  
4. Quem se recusa a viver uma vida transformada pelo 

evangelho de Cristo está anulando a graça de Deus em 
sua vida e tornando inútil o sacrifício de Cristo. 

5. Em 2.21, “Não anulo a graça de Deus” tem o sentido original 
de não ignorar, mas também não acrescentar nada a essa 
graça. Pois, se acrescentarmos alguma coisa a salvação a 
morte de Cristo na cruz não tem valor algum. 

F. A salvação pela fé se manifesta através da nossa crença que 
leva ao arrependimento que conduz à confissão de que Jesus é 
o Senhor que nos prepara para nascer de novo da água e do 
Espírito através do batismo que nos impulsiona a viver uma 
vida fiel, perseverante. 

 

Conclusão: Se você já foi batizado em nome de Jesus Cristo, é 
necessário compreender que foi “crucificado com ele” e agora deve 
dizer “não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim”. Viver pela 
fé justificado em Jesus é viver segundo o padrão do evangelho 
ensinado por Jesus e vivido pelos seus discípulos. 
 

Deste modo vamos viver uma vida pela fé no Filho de Deus seguindo 
o seu exemplo e andando nos seus passos. 



A insensatez dos Gálatas - Gálatas 3.1 
 

Introdução: Nos dois primeiros capítulos da carta aos Gálatas observamos a 
grande diferença de propósitos das duas alianças, e não temos dúvidas de que 
o principal propósito da lei é conduzir o pecador a valer-se do evangelho de 
Cristo; e de que o evangelho de Cristo, por sua vez, tem como propósito fazer 
o que a lei de Moisés jamais pôde fazer, que é justificar o pecador perante 
Deus. De forma veemente Paulo questiona os gálatas dizendo: Ó Gálatas 
insensatos! 
 

A. Quem os “enfeitiçou”, quem os “fascinou?”, porém neste texto tem o 
sentido de quem exerceu certa influência em vocês a ponto de vencer 
os sentidos intelectuais (mente) e espirituais (interior). Muito parecido 
com o que a religião faz com seus adeptos hoje no meio evangélico onde 
as pessoas fascinadas pelas propostas da religião esquecem do Cristo 
crucificado que deveria influenciar suas vidas para viverem de modo 
diferente.  
 

B. Você fica fascinado com as novidades da religião hoje em dia? Qual a 
mensagem é mais agradável para você? Aquela que te desafia a mudar, 
transformar a sua vida? Ou aquela que se propõe a resolver todos os 
seus problemas? Sendo que o maior problema da humanidade foi 
resolvido na cruz. 
 

C. Paulo aqui faz uma acusação séria aos legalistas. Conforme ele deixa 
claro, os legalistas, movidos pela inveja, agiram influenciados por um 
poder maligno (que fascina ou enfeitiça) com uma mensagem contrária 
à cruz. Somente com base nesse pensamento é que se pode explicar 
essa súbita e profunda apostasia dos cristãos da galáxia. As religiões de 
ocultismo espiritual são do maligno e criam, no coração, uma ideia 
errônea quanto a Cristo. 

 

D. Misturar Cristo com superstição religiosa que leva a crença em objetos, 
trabalhos, campanhas, etc. é tão insensato quanto as religiões que 
vivem no paganismo. 

E. Como nós vamos combater a nossa própria insensatez quando 
somos levados a acreditar que a cruz é insuficiente? Talvez em sã 
consciência não digamos isso, mas quando procuramos soluções 
para nossos problemas fora da cruz de Cristo, estamos agindo 
como insensatos, porque ficamos enfeitiçados, fascinados pela 
religião com suas práticas e objetos. 

 
F.  Ao mesmo tempo temos de cuidar para que a própria cruz não 

seja transformada em objeto de superstição e adoração. Porque a 
cruz (como objeto) apenas revela aquele que foi exposto diante 
de nossos olhos como crucificado em nosso lugar. O importante 
não é o objeto, mas a pessoa que ele revela, pois com sua vida ele 
nos deixa exemplo para seguirmos os seus passos. Por isso ele 
pode dizer: “Se alguém quiser acompanhar-me, negue=-se a si 
mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me” – Lucas 9.23 

 
Conclusão: Nós só seguiremos outro evangelho, se deixarmos de olhar 
para aquele que foi exposto diante de nossos olhos como crucificado. 
Só seguiremos o mundo religioso com seus nomes e rótulos se 
abandonarmos aquele que é o único e legitimo dono da igreja, Jesus, a 
qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Quando olhamos para 
Jesus crucificado, descobrimos que a cruz não foi capaz de detê-lo, e 
agora temos oportunidade de andar como ele andou e viver como ele 
viveu. Não seja enfeitiçado, fascinado pela religião, com suas promessas 
passageiras, seja fascinado por Jesus, e veja suas promessas eternas. 
Use seus olhos para enxergar o que você precisa e não o que você 
deseja. 
 



A pergunta dos Gálatas - Gálatas 3.2-5 
 

Introdução: A superioridade do evangelho de Cristo em relação à lei de 
Moisés fica cada vez mais evidente. E agora Paulo tem diversas 
perguntas que devem leva-los à reflexão e a nós também.  

 
A. “Respondam-me somente isto: vocês receberam o Espírito de 

Deus por terem feito o que a Lei manda ou por terem ouvido a 
mensagem do evangelho e terem crido nela? Será que, quando 
Deus dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, é porque fazem 
o que a lei manda?” (Gálatas 3.2, 5). Estas perguntas exigiam uma 
resposta dos gálatas; a própria experiência deles era uma prova 
irrefutável de que o recebimento do Espírito Santo, os dons 
espirituais e as maravilhas decorrentes do Espírito Santo tinham 
sido uma consequência da pregação da fé e não das obras da lei. 

 
B. E também que estas maravilhas espirituais eram respostas da 

parte de Deus, como uma aprovação à fé que haviam depositado 
no Cristo crucificado e exposto diante de seus olhos. Pois desde 
quando o evangelho começou a ser pregado pelos discípulos em 
toda parte, o Senhor sempre confirmou com sinais e maravilhas a 
fim de que sua Palavra confirmada e registrada pudesse ser 
suficiente para os ouvintes.  

C. Contudo os legalistas e judaizantes sabiam muito bem que, na 
promulgação da lei de Moisés, o povo estremecia de medo, o 
monte fumegava e tremia grandemente, e o povo era ameaçado 
de morte. Este contraste entre a promulgação da lei e a pregação 
do evangelho demonstra a superioridade do evangelho de Cristo.  
 

D. “Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram 
a vida cristã pelo Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas 
suas próprias forças?” (Gálatas 3.3). Que loucura! Que insensatez! 

 
E. A superioridade do evangelho é caracterizada pelo fato do 

evangelho apresentar uma aliança superior, uma promessa 
superior, um sacerdote superior, um sacrifício superior, um 
descanso superior e até mesmo uma lei superior, pois Paulo 
escreve aos Romanos: “Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo 
Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte” (Romanos 8.2). 

 
Conclusão: Os versículos de Gálatas 3.2-5 descrevem o poder do 
Evangelho em contraste com a lei.  
 
O evangelho concedeu a presença do Espírito na vida do cristão; o 
evangelho concede o aperfeiçoamento autentico que nos permite estar 
na presença, ele nos fez digno;  
Mesmos que haja sofrimento, ele tem um valor real para nossas vidas, 
pois nos identificamos com Cristo; 
Milagres foram operados revelando assim o poder de Cristo pelo 
evangelho;  
As Escrituras garantem a justiça imputada pela fé, pois por meio da fé 
temos paz com Deus. 
 



Abraão justificado pela fé - Gálatas 3.6-9 
 

Introdução: Abraão nesse momento serve de exemplo de que a 
salvação é somente pela fé desde o VT. 
 
A. “Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como 

justiça” (Gálatas 3.6). Isso significa que antes de qualquer obra 
realizada Abraão foi aceito por Deus pela sua fé. Porém, sua fé o 
levou a obediência a tudo o que Deus ordenou.  
 

B. Para descaracterizar a pregação dos legalistas, que alegavam a 
observância da lei como condição para a salvação, Paulo recorreu 
ao Antigo Testamento e firmou-se nas raízes da nação israelita, 
numa época bem anterior à lei, e revelou que o evangelho precede 
à lei em alguns séculos, ou seja, 430 anos. Antes de ser dada a lei, 
a próprio pai da nação israelita, Abraão, foi salvo pela fé e a 
obediência à lei seria a evidencia da salvação pela fé e não pelas 
obras da lei para a nação de Israel. 
 

C. ABRAÃO É NOSSO PAI - “Sabei, pois, que os que são da fé são filhos 
de Abraão” (Gálatas 3.7).  

 
D. Para mostrar que os cristãos da Galácia, bem como os demais 

cristãos, não importando de que raça fossem, tinham direito às 
promessas que os judeus alegavam ter direito por serem filhos de 
Abraão, Paulo prova que os que são da fé espiritualmente é que 
são de fato, filhos de Abraão.  

 
E. Nesse sentido Paulo vai lembra-los ou ensina-los que Deus dessa 

maneira incluiu os gentios em seu plano de redenção e como 

prova anunciou o “as boas novas” primeiramente a Abraão. As 
boas novas, que é o evangelho, são as boas notícias que nos 
conduzem até Deus: a morte, sepultamento e ressurreição de 
Jesus. É por isso que antes disso Paulo havia dito que Jesus foi 
exposto diante dele como crucificado. 

 
F. Vale a pena frisar que fé não é um sentimento religioso, mas uma 

ação em direção a vontade de Deus. Abraão foi desafiado durante 
sua vida a tornar sua fé evidente: ele obedeceu quando foi 
chamado (Gn 12.1-3). Ele obedeceu quando Deus mandou 
circuncidar como sinal da aliança (Gn 17); ele obedeceu quando 
Deus pediu seu único filho Isaque em sacrifício e ali diante do altar, 
Deus providenciou o Cordeiro no lugar do menino, isso 
simbolizava o que Deus iria fazer no futuro. Abraão, durante sua 
vida, tornou sua fé evidente. Portanto, não há fé sem obediência 
a Deus.  

 
Conclusão: Portanto, “Assim, os que são da fé são abençoados junto 
com Abraão, homem de fé”. Se você já foi justificado pela fé, é porque 
você obedeceu aos requisitos que Deus mandou: crer, arrepender, 
confessar, batizar, perseverar. O último aspecto da nossa fé que é a 
perseverança só terminará quando Jesus vier nos buscar, até lá nossa fé 
precisa continuar sendo evidenciada por meio das nossas atitudes. A fé 
é inexistente se as atitudes de Cristo não estiverem caminhando 
conosco. Então, não diga apenas que tem fé, mostre sua fé pelas 
atitudes de Cristo em sua vida. Deste modo como Abraão podemos 
dizer que somos justificados e salvos somente pela fé, porque como 
Abraão, nós obedecemos a Deus.   
 



Fé ou observância da lei? - Gálatas 3.10-12 
 

Introdução: Esse trecho nos adverte que o pecador precisa fazer 
todas as coisas prescritas pela Lei, porém, nos lembra que seus 
rígidos preceitos não sendo cumpridos coloca o homem debaixo 
de maldição, porque somos pecadores e quebramos a Lei 
necessitando de um Salvador. 

 

A. Por isso Paulo que conhecia bem a Lei nos diz, inspirado pelo 
Espírito Santo: “Todos aqueles, pois, que são das obras da lei 
estão debaixo de maldição” (Gálatas 3.10 a).  
 

B. É inútil alguém esperar uma bênção procedente da lei, 
porque pela Lei ninguém é justificado, porque ninguém foi 
capaz de cumpri-la totalmente, exceto Jesus, portanto, a 
benção é procedente da fé, como está escrito: “O justo viverá 
da fé” (Gálatas 3.11 b).  
1. Ninguém vai conseguir chegar ao céu observando a Lei 

ou os dez mandamentos, pois eles não foram entregues 
com esse objetivo, já vimos que Abraão, o pai da nação 
israelita, a quem Deus deu a sua Lei, ele foi salvo pela fé. 

2. A Lei é como um espelho que reflete quem somos 
verdadeiramente, mas não é capaz de remover as 
manchas. A lei revela que somos impuros, mas não é 
capaz de remover nossas impurezas. 

 

C. A fé torna o evangelho superior e nos conduz a salvação pela 
graça e revela que nossas, além de imperfeitas, são 
insuficientes. 

D. A DECLARAÇÃO DA PRÓPRIA LEI - “.....porque está escrito: 
Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas 
que estão escritas no livro da lei, para fazê-las” (Gálatas 3.10 
b; Dt 27.26).  

 

E. Uma palavra bem contundente para mostrar claramente que 
não somos salvos pela prática da Lei, mas pela fé no sacrifício 
de Jesus, porém, que desejar viver na prática da Lei, viverá 
pela Lei, porém o próprio Paulo mais adiante vai dizer: “De 
novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar (um 
aspecto da Lei) que está obrigado a cumprir toda a Lei”. 
Porém, logo vem uma alerta: “Vocês que procuram ser 
justificados pela Lei, separam-se de Cristo; caíram da graça” – 
Galatas 5.3-4. 

 

Conclusão: Deus determinou que a vida nos vem através de 
apenas um dos princípios, e não da mistura dos dois (lei e graça); 
estes dois princípios são mutuamente exclusivos. A lei não provém 
da fé, e a fé não provém da lei, é isso que Paulo, inspirado por 
Deus, nos diz aqui. Ouça de novo o que o próprio Paulo diz em 2.21 
dessa carta: “Não anulo a graça de Deus; pois, se a justiça vem pela 
Lei, Cristo morreu inutilmente”.  Não viva debaixo de maldição, 
viva debaixo da graça e quem vive pela fé na graça de Cristo, vive 
como Jesus viveu e anda como ele andou. 
 



Livres da maldição da lei 
Gálatas 3.13-14 

 

Introdução: Jesus nos livrou da maldição ou condenação da Lei que 
exige punição para os que se rebelam ou não cumprem a Lei. Ao se 
tornar maldição em nosso lugar, Jesus nos deixou livres para receber a 
bênção do perdão trazida pelo evangelho. 

 
A. “Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se, maldição por 

nós; porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado 
no madeiro” (Gálatas 3.13).   
 

B. “Cristo nos resgatou” significa que ele nos libertou pagando o 
preço exigido por esse resgate. Agora somos livres em Cristo, isso 
significa que agora temos um outro dono, outro Senhor que nos 
ama e nos quer bem.  
 

C. A lei proferia a bênção ou a maldição. Mas não podia proporcionar 
a benção, devido à desobediência do homem; e assim a maldição 
recaiu sobre Cristo, que tomou o lugar do homem na cruz, debaixo 
da maldição imposta pela Lei: “Àquele que não conheceu pecado, 
o fez pecado por nós; para que nele fôssemos feitos justiça de 
Deus” (2Coríntios 5.21).  

 
D. Se agora nós temos como nos aproximar de Deus debaixo da sua 

bênção, devemos lembrar que não há nenhum mérito da nossa 
parte. Foi Deus quem tomou a iniciativa para nos lugar em sua 
presença. 

 

E. JESUS SE FEZ MALDIÇÃO POR NÓS - Jesus foi o único a cumprir a 
lei e, portanto, a maldição da lei jamais teria poder sobre Jesus; 
porque ele nunca pecou, nunca conheceu o pecado; era santo, 
inocente imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime 
do que os céus: “Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, 
inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais 
sublime do que os céus”. (Hebreus 7.26) 

 
F. Já que fomos comprados por alto preço, isso deveria gerar em nós 

uma explosão de alegria que nos conduzisse a glorificar a Deus 
com tudo o que temos e tudo o que somos. 

 
G. Isso deveria gerar um nós um compromisso inigualável, 

totalmente comprometido com Deus e sua obra. 
 
Conclusão: Existe uma expressão na Carta de Paulo aos Colossenses 4.5 
que nos incentiva a remir o tempo, isso significa fazer bom uso do 
tempo, ou bom uso de cada oportunidade que Deus nos dá. Isso implica 
em se aproveitar cada oportunidade para manifestar a fé que sem tem. 
Com esse pensamento eu pergunto: Você realmente compreende o que 
Jesus fez por você? Se compreende, pergunto: o quanto isso tem 
afetado sua vida? Na transformação? No serviço a Deus? No tratamento 
com as pessoas? Ele se tornou maldição em nosso lugar. Ele se fez 
pecado por nós. Por que ele fez isso? Talvez você diga: por amor. Porque 
ele quer o nosso bem, etc. Está certo, mas Ele fez tudo isso para que nós 
o glorificássemos com a nossa vida em cada oportunidade. Hoje é mais 
uma oportunidade que Ele nos dá. Glorifique a Deus com a sua vida.  
 



A lei não anula a promessa - Gálatas 3.15-18 
 

Introdução: Paulo está demonstrando, através do texto em estudo, a 
verdadeira função da lei. Ao iniciar o terceiro capítulo da epístola aos Gálatas, 
ele foi mais a fundo no seu argumento contra os falsos apóstolos, fazendo um 
paralelo com o pacto abraâmico, ou seja, a promessa e a lei. O apóstolo dos 
gentios expõe a revelação que recebera do Senhor, tendo como fundamento, 
bases escrituristicas, muito bem conhecidas dos legalistas e judaizantes. A Lei 
não anula a promessa. 

A. A palavra testamento aqui é usada com o sentido de aliança ou pacto, 
e que dentro do contexto sagrado significa uma aliança entre Deus e o 
homem. A palavra traduzida por testamento no verso 15 é traduzida no 
verso 17 como aliança. 
 

B. Assim o apóstolo está dizendo que um testamento, embora de homem, 
uma vez confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta coisa 
alguma. Com essas palavras Paulo afirmou que o pacto abraâmico 
estava em plena evidência e nada deveria ser acrescentado ao mesmo.  

 
C. A promessa seria cumprida na posteridade de Abraão (v.16). A palavra 

grega aqui traduzida por descendência é sperma, que significa 
posteridade, descendência. “....e a tua descendência possuirá a porta 
dos seus inimigos; e em tua descendência serão benditas todas as 
nações da terra” (Gênesis 22.17b-18).  

 
D. Paulo encontrou no Velho Testamento base sólida para fundamentar 

sua exposição (v.17). Naturalmente, quando alguém vai construir um 
prédio de tamanho significativo, é necessário contratar engenheiros e 
técnicos para fazerem uma sondagem no terreno e, dependendo da 
situação, é preciso lançar estacas bem profundas para dar segurança ao 
edifício. Da mesma forma, Paulo, como sábio construtor, após fazer 

uma sondagem no terreno bíblico, encontrou, terra firme, sólida na 
promessa que Deus fez a Abraão, 430 anos antes de ser dada a lei, e 
então lançou estacas, fixando lá o fundamento da grande salvação, cuja 
base está na fé em  Jesus e não na Lei de Moisés. 
 

E. Na primeira aos Coríntios 3.10-11 Paulo alerta: “Conforme a graça de 
Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, 
e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como 
constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já 
foi posto, que é Jesus Cristo” 

 
Conclusão: Paulo mostra que o evangelho quebra preconceitos e derruba 
paredes e constrói pontes, pois tendo sido igualmente eleitos em Cristo, 
tendo sido igualmente unidos a ele, tendo sido comprados por seu sangue, 
justificado pela fé nele, regenerados igualmente por seu Espírito Santo, os 
filhos de Deus, mediante a fé em Jesus, por serem herdeiros da mesma graça 
e da mesma glória, embora de raça judaica ou gentílica, embora escravos ou 
livres, embora homem ou mulher, formam como que um novo homem em 
Cristo, formam como que um único corpo, do qual Cristo é o cabeça, uma 
única descendência espiritual de Abraão através de Cristo. 

 

Na verdade Abraão, antes de receber o chamado de Deus, representava o 
mundo gentílico; ele não era ainda judeu quando creu em Deus e recebeu a 
salvação. Estar em Cristo é o grande teste, o único teste necessário para que 
alguém seja herdeiro das promessas feitas a Abraão que foi salvo pela graça 
e nós também. 

 



A função da lei - Gálatas 3.19-25 
 

Introdução: QUAL A FUNÇÃO, PROPÓSITO DA LEI?  
 

A. A lei veio por causa das transgressões (v.19). O apóstolo de forma 
contundente diz que a lei foi ordenada por causa das transgressões, isto 
é, para que o pecado, que já existia, pudesse ser devidamente avaliado 
como um insulto contra a santidade de Deus. E não somente isso, mas, 
segundo o apóstolo, a lei deu vida ao pecado e matou o pecador, 
deixando-o completamente sem esperança. (Rom 7.8-11).  
 

B. Paulo acrescenta ainda que a lei encerrou a todos debaixo do 
pecado, para que Deus pudesse usar de misericórdia com todos 
por intermédio da descendência, a quem a promessa havia sido 
feita. Ainda vale a pensa lembrar que a Lei é santa, justa e boa diz 
Paulo em Rm 7.12. 

 

C. Para demonstrar a necessidade da graça divina (v.22). Ao encerrar 
tudo debaixo do pecado, a lei cumpria a sua verdadeira função, 
pois dessa forma todo homem consciente jamais tentaria 
justificar-se pelas obras da lei, já que a própria lei o havia 
encerrado, preso debaixo do pecado, como Paulo declara: 
“Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para 
com todos usar de misericórdia” (Romanos 11.32).  

 

D. Outra função da lei é cumprida na ilustração que o apostolo faz 
entre a lei e a promessa (v.23). A lei funcionava como carcereiro, 
mantendo presos todos os que estavam sob a lei, até que viesse a 
fé. Isso significa que, mediante essas palavras, todos quantos 
queriam se justificar pela lei, também estavam encarcerados. O 
apóstolo deixou claro nesta epístola que a fé já veio e que não há 
razão para continuarem presos, pois a fé em Cristo é a autoridade 

máxima para nos por em liberdade.  Mas os que antes estavam presos, 
e conheceram a verdade, foram postos em liberdade (João 8.32, 36). 

 

E. Mais uma função da lei é descrita no verso 24. A lei serviu de 
aio que é: “guia”, “auxiliar”, “tutor”, “pedagogo”; que no 
mundo antigo era um escravo de confiança da família, 
encarregado de tomar conta do menino dos seis aos 16 anos 
de idade; tinha como principal função levá-lo para a escola e 
trazê-lo de volta para casa e supervisionar a sua conduta. 
Porém, ao entregar o menino ao mestre na escola, terminava 
a responsabilidade do aio e da mesma forma, ao trazê-lo de 
volta para casa, entregando-o aos pais, terminava a sua 
responsabilidade.  

 

Conclusão: A lei, tal como um aio, conduziu-nos a Cristo, o nosso 
mestre que, ao mesmo tempo, é o filho unigênito do Pai, o qual 
nos adotou na nobre família divina e, portanto, não temos mais 
nenhum tipo de relação com o aio ou pedagogo. A sua missão já 
foi cumprida. Quando reconhecemos nossas transgressões, 
estamos reconhecendo a necessidade da graça e misericórdia 
divinas em nossa vida, assim reconhecemos que fomos libertos do 
sistema antigo, que teve como propósito primordial nos conduzir 
a Cristo. Livres da Lei, vivemos na graça, justificados pela fé, temos 
como tutor e guia, Cristo, que como Salvador nos dá acesso à 
presença do Pai, e como Senhor, nos diz como devemos viver a 
nova vida. 



A liberdade de filhos de Deus - Gálatas 3.26-29 
Introdução: A benção da filiação nos é proporcionada unicamente pela fé em 
Jesus. Porém, nós precisamos perguntar, quando é que essa fé se torna 
atuante de modo que possamos dizer que somos filhos de Deus? Paulo 
responde dizendo: “pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se 
revestiram”. A partícula “pois ou poderia ser porque” e aparece duas vezes 
no texto e isso implica em um marcador de causa ou razão entre 
acontecimento. O mundo religioso diz que para ser filho de Deus basta apenas 
ter fé, porém, nesse trecho vemos claramente a ligação entre a fé e o batismo, 
na verdade a fé é o princípio ativo, e o batismo é a evidência visível da fé, pois 
é no batismo que nos revestimos d Cristo. 
 

A. Esse ensino está em sintonia com o que Jesus ensinou antes de ir 
embora, quando disse: “Vão pelo mundo interior, preguem O evangelho 
a todas as pessoas, quem crer e for batizado será salvo” Marcos 15.15-
16, isso no fim do trabalho em favor da humanidade. 
 

B. João em seu evangelho depois de dizer que todos rejeitaram o Verbo 
que foi apresentado como Deus, Criador, Vida e Luz, ele disse: “Mas, a 
todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de 
Deus, aos que crêem no seu nome; os quais não nasceram do sangue, 
nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram 
de Deus” (João 1.12).  Três coisas são necessárias para se tornar filho de 
Deus: Receber – Crer – Nascer. E como fazemos para nascer de Deus?  
 

C. Quando Paulo disse “Porque todos quantos fostes batizados em Cristo 
já vos revestistes de Cristo”. Alguém batizado em Cristo é ser imerso em 
seu caráter, é tomar a sua cruz, é produzir o fruto do Espírito que é 
concedido no ato do batismo conforme Atos 2.38. 
 

D. Paulo mostra que o evangelho quebra preconceitos e derruba paredes, 
pois tendo sido igualmente eleitos em Cristo, tendo sido igualmente 
unidos a ele, tendo sido comprados por seu sangue, tendo sido 
justificado pela fé nele, tendo sido regenerados igualmente por seu 

Espírito Santo, os filhos de Deus, mediante a fé em Cristo, por serem 
herdeiros da mesma graça de vida. 

 

E. Não importa mais se é judeu ou gentio, escravos ou livres, embora 
homem ou mulher, todos são iguais me valor diante de Deus, formando 
um único corpo, a igreja, do qual Cristo é o cabeça, uma única 
descendência espiritual prometida a Abraão e concretizada por Cristo. 

 

F. Na verdade Abraão, antes de receber o chamado de Deus, representava 
o mundo gentílico e aquele que daria origem a nação de Israel, o povo 
de Deus no VT, do qual Deus enviaria seu filho como Salvador do 
mundo; ele não era ainda judeu quando creu em Deus e recebeu a 
salvação. Estar em Cristo é o grande teste, o único teste necessário para 
que alguém seja herdeiro das promessas feitas a Abraão.  

 

Conclusão: Então, não ignore a sentença, por que está escrito: “Pois todos vós 
sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus; porque todos quantos fostes 
batizados em Cristo de Cristo vos revestistes”. Deste modo tomamos posse 
das promessas feitas a Abraão e com ele somos herdeiros de Deus. Por isso 
no reino de Deus somos todos iguais, temos papéis diferentes, mas em valor 
somos todos iguais. Segundo precisamos nos revestir de Cristo e isso só é 
possível, quando somos batizados, porque recebemos o Espírito para habitar 
em nós como garantia da nossa salvação e como auxílio  para a transformação 
das nossas vidas, desenvolvendo o seu fruto: amor, alegria, paz, paciência, 
amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você gostaria 
de se tornar filho de Deus? Você pode, mas precisa receber a palavra, crê em 
Jesus, e nascer de novo por meio do batismo. Depois, revestido de Cristo, você 
foi imerso em seu caráter, e agora precisa produzir o seu fruto. 
 



Rumo a maioridade ou maturidade - Gálatas 4.1-3 
 

Introdução: Neste quarto capítulo da epistola aos Gálatas, o 
apóstolo prossegue mostrando a posição dos cristãos, dando 
ênfase à liberdade proporcionada pela graça de Cristo. O 
apóstolo ilustra o assunto com o costume da época de se 
manter a criança sob a tutela de um escravo até que chegue 
à idade adulta. 

A. Antes da maioridade o menino em nada se diferenciava 
de um escravo. Embora fosse herdeiro em potencial de 
tudo, não desfrutava dessa exaltada posição; faltava-lhe 
a liberdade e os privilégios que somente a maioridade lhe 
proporcionaria. Talvez por isso hoje muitos não 
experimentam a intensidade da vida cristã, porque ainda 
são crianças em Cristo. 
 

B. Paulo usou este contexto social da época para ilustrar 
que, da mesma forma os judeus que estão sob a lei, e os 
gentios que estão sob os rudimentos do mundo são 
considerados crianças e não tem maturidade espiritual; 
portanto, não desfrutam dos privilégios da maioridade. 
Segundo o ensino de Paulo a maioridade espiritual 
caracteriza-se pelo fato do cristão desvencilhar-se da lei 
para a liberdade que há em Cristo Jesus.  
 

C. O Senhor declarou que não veio fazer um remendo de 
pano novo em vestido velho (a lei), e sim fazer um vestido 
novo: “Ninguém usa retalho de pano novo para remendar 
uma roupa velha; pois remendo novo encolhe  e rasga a 
roupa velha, aumentando o buraco.” (Marcos 2.21). 
Portanto o cristão deve tirar o vestido velho da lei e vestir 

a nova vestimenta da graça, tal como o menino romano 
que trocava de vestes ao tornar-se adulto: (Gálatas 
3.27). Todo mundo sabia pela sua roupa que agora ele 
um homem maduro e que gozava de seus direitos que a 
fase de criança impedia. 
 

D. Lamentamos que haja alguém que, depois de professar a 
fé em Cristo, ter experimentado os privilégios da salvação 
e isso deveria influencia-lo a alcançar maturidade dia após 
dia.  
 

E. Porém, apega-se aos rudimentos fúteis e ao legalismo 
moderno, julgando-se mais santo do que os outros, como 
se Deus salvasse os homens pelas suas obras mortas e 
sem valor.  
 

F. Ninguém se engane, cada um é responsável pela decisão 
que tomar, porém cada um deve estar ciente que aquilo 
que o homem semear isso também ceifará. 
 

Conclusão: Devemos deixar de sermos crianças em Cristo e 
crescermos na graça e no conhecimento de Jesus. Devemos 
sim, desejar, o leite genuíno da palavra de Deus como crianças 
que são necessitadas, mas uma vez alimentado, devemos 
saber que o crescimento é natural, portanto devemos 
abandonar as atitudes de crianças e agir como adultos. Se 
temos convicção de que fomos revestidos de Cristo no 
batismo, não vamos voltar a velha forma de viver que nos 
escravizava, mas vamos avançar, para nova vida e tomar 
posse da herança que nos foi concedida. 
 



A Plenitude do tempo - Gálatas 4.1-4 
 

Introdução: A plenitude do tempo é uma expressão que significa 
“tempo completo, tempo certo”, ou seja, no momento exato 
determinado pelo Pai, Deus enviou o seu Filho para inaugurar a 
grande dispensação ou era da graça.  
  
A. Depois de Paulo identificar Jesus como Filho de Deus, ele dá 

ênfase à sua humanidade, dizendo “nascido de mulher ou como 
filho de mãe humana”, mas de modo diferente de todos os 
homens, quando o Espírito envolveu para que ela abrigasse em 
seu ventre o Verbo que se fez carne e habitou entre nós 
conforme João 1.14. 
 

B. Com essas palavras o apóstolo reconhece o milagre da 
encarnação de Cristo, que assumiu a nossa natureza humana, 
como também a nossa responsabilidade e os nossos fardos, 
criados pela lei; mas isso Cristo fez a fim de elevar a nossa 
natureza humana, para que pudesse transformá-la de acordo 
com a sua própria natureza divina e assim nós pudéssemos, 
revestidos de Cristo, alcançar a natureza eterna de Deus e seu 
caráter.  
 

C. Paulo revela as duas naturezas de Cristo: como Filho de Deus, 
ele é divino; nãoa foram poucas as vezes que ao afirmar isso 
claramente, os judeus queriam matar Jesus por 
compreenderem que estava se fazendo igual a Deus, coforme 
João 10.33 que diz: “Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa 
obram mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem 
e se apresenta como Deus”. A divindade de Jesus envolve fé, 
se você acredita que Ele é Deus, Ele é, se você não acredita, 
Ele continua sendo do mesmo jeito. Como nascido de mulher, 
ele é humano, mas ele esvaziou-se para assumir a forma 
humana .  

D. As duas naturezas de Cristo são reveladas em vários textos na 
Bíblia (Lc 8.23-25; Jo 11.35, 43).  
 

E. Jesus nasceu debaixo das severas exigências da lei; mas, em 
sua missão terrena, libertou-nos dessas exigências, ou seja, a 
vinda de Jesus é a passagem da infância, para a fase adulta, 
da imaturidade para maturidade, da humanidade.  
 

F. O evento que serve de passagem da menoridade para a 
maioridade foi a sua morte na cruz. Em várias ocasiões Jesus 
disse: “Ainda não é chegada a hora”, mas quando chegou o 
momento ele disse: “Agora meu coração está perturbado e o 
que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente 
para isto, par esta hora”  

 
Conclusão: Quando Lemos os evangelhos podemos ouvir Jesus 
dizer no inicio do seu trabalho: “O tempo é chegado, dizia ele: O 
Reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas 
novas” (Marcos 1.15). E podemos ouvi_LO dizer no final: “Está 
consumado”. Totalmente pago, em João 19.30. Estamos vivendo na 
plenitude do tempo e hoje pode ser o tempo certo pra você se 
arrepender e crer nas boas novas trazidas por Jesus que são: a 
morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Aceitando o 
evangelho, você estará aceitando morrer para o pecado, ser 
sepultado para o pecado no batismo e ressurgir com Cristo para uma 
nova vida onde a morte não tem mais domínio sobre você. Para 
quem aceita pode ouvir o Senhor dizer em 2 Co 6.2: “Eu o ouvi no 
tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora 
é o tempo favorável, agora é o dia da salvação”. 
 



A condição de filhos - Gálatas 4.4-7 
 

Introdução: A plenitude do tempo é uma expressão que significa 
“tempo completo, tempo certo”, ou seja, o momento exato em que 
Deus, o Pai, executou seu plano divino envia o seu Filho para 
inaugurar a grande era da graça. Naturalmente, o apóstolo Paulo 
referia-se ao processo legal de adoção, como era na Roma antiga. 
Naqueles dias uma família de posses podia resgatar uma criança da 
escravidão e integrá-la noutra família.  
 
A. Há pelo menos três provas bíblicas, que demonstram que 

o cristão pode ser chamado de filho de Deus. Deus nos 
oferece uma forma sermos resgatados e assim sermos 
chamados de filhos.  
1. A primeira é a declaração do próprio Deus (2 Samuel 

7.14-15): “Eu serei seu pai, e ele será meu filho. 
Quando ele cometer algum erro, com o castigo dos 
homens, com açoites aplicados por homens. Mas 
nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de 
Saul, a quem tirei do seu caminho” 

2. A segunda é a declaração do apóstolo João (Jo 1.12): 
“Contudo, aos que o receberam, aos que creem em 
seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos 
de Deus”.  

3. A terceira é a declaração do apóstolo Paulo. 
(Romanos 8.16): “O próprio Espírito testemunha ao 
nosso espírito que somos filhos de Deus” 

 
B. QUEM SÃO OS FILHOS DE DEUS - “Assim vocês não são 

mais escravos; vocês são filhos. E, já que são filhos, Deus 
lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos”. Os 
judeus não chamam a Deus de Pai; os muçulmanos 
consideram-se escravos de Alá. Porém a palavra de Deus 
declara que nós somos filhos de Deus. Leia os seguintes 
textos:  

1. “Vejam como é grande o amor que o Pai que nos 
concedeu: sermos chamados filhos de Deus, o que de 
fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque 
não o conheceu” - 1 Jo 3.1 

2. “Em amor nos predestinou para sermos adotados 
como filhos, por meio de Jesus, conforme o bom 
propósito da sua vontade” - Ef 1.5  

3. “Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em 
Cristo Jesus” Gál 3.26). 
 

C. Deus enviou seu filho a fim de redimir, ou seja, pagar o 
preço pelo resgate, e o preço foi o seu próprio sangue. E 
o filho foi enviado a fim de que fossemos adotados 
legalmente e como garantia da legitimidade Deus nos deu 
seu Espírito para habitar em nosso coração e por causa 
disso podemos chamar Deus de Pai. Aba Pai ou papai, 
uma forma intima de se relacionar com Deus.  

    
Conclusão: Concluindo este empolgante assunto, 
lamentamos que haja alguém que, depois de professar a fé em 
Cristo, apostata-se, e apega-se aos rudimentos fúteis e ao 
legalismo moderno, julgando-se mais santo do que os outros, 
como se Deus salvasse os homens pelas suas obras mortas e 
sem valor. Ninguém se engane, cada um é responsável pela 
decisão que tomar, porém cada um deve estar ciente que 
aquilo que o homem semear isso também ceifará. Não somos 
mais escravos, nem da Lei, nem do pecado, somos filhos, 
temos um Pai que nos ama e nos quer bem, e por isso nos 
tornou herdeiro de suas promessas junto com seu Filho. 

 



A ternura de Paulo - Gálatas 4.8-12 
 

Introdução: Os judaizantes haviam promovido um retrocesso 
espiritual na vida dos cristãos da Galácia, pois tendo escapado 
da escravidão pagã, estando em Cristo, estavam retrocedendo 
para a escravidão da lei. Portanto, estavam abandonando o 
privilégio de chamar Deus de Pai, para seguir princípios e 
regras impostas por homens. 

 

A. Jesus não nos desamarrou das cordas da morte para 
amarrar-nos com as cordas da maldição da Lei. Ele 
desamarrou-nos para deixar-nos livres. Na ressurreição 
de Lázaro, quando o morto saiu, tendo as mãos e os pés 
enfaixados, disse Jesus: “Desligai-o, e deixai-o ir”. 

Quando ressurgimos dos mortos, espiritualmente, depois 
do batismo, Jesus nos desamarrou das garras do pecado 
e nos libertou do império das trevas para a liberdade. 
 

B. Eles, porém, depois de estarem livres, tornaram-se 
presos aos rudimentos fracos e pobres, e ninguém pode 
tornar-se forte mediante a fraqueza, como ninguém pode 
torna-se rico através da pobreza; chega de tanta pobreza! 
Chega de tanta fraqueza! É incomensuravelmente melhor 
receber o poder salvador do evangelho e as suas 
riquíssimas heranças. 

 

C. A igualdade é estabelecida aqui e o que os une não é a 
Lei de Moisés, pois como ele já disse “pela lei ninguém 
será justificado”, mas sim através da graça de Cristo. 

 

D. Paulo ensina através dessa sua amabilidade para com os 
cristãos da Galácia algumas lições:  
1. Às vezes é necessário ser duro como a pederneira no 

deserto, e às vezes é necessário ser dócil. 

2. O ensino e orientações às vezes precisam ser rígidos, 
mas, também deve ser equilibrado com palavras de 
ânimo, afeto, de cuidado e de atenção, como um 
pastor que cuida, alimenta e protege o rebanho. 

3. Firmeza e coragem são necessárias diante dos 
mercenários, dos leões e dos lobos vorazes. 

4. É importante se colocar também como modelo para 
aqueles que ensinamos, ele diz: “se tronem como eu, 
pois eu me tornei como vocês”, empatia no ministério 
cristão se faz necessário, para compreender o outro 
e dar a direção adequada, é necessário às vezes se 
colocar no lugar do outro.  

 
Conclusão: O apelo feito nesse momento: não retrocedam 
meus irmãos. Não voltem à escravidão à maneira como vivam 
anteriormente. Não transformem toda a minha dedicação a 
vocês em algo inútil. Vocês foram conhecidos e reconhecidos 
por Deus. Ele tomou a iniciativa de vir até nós, derrubou a 
barreira que existia entre nós e Ele, A Lei, e construiu uma 
ponte de acesso, Jesus Cristo, Nosso Senhor. Não a tradição 
dos nossos antepassados, não os deuses a quem servíamos, 
não a Lei de Moisés, somente e exclusivamente, Jesus, pois 
Ele mesmos disse: “Ninguém que põe a mão no arado e olha 
para trás é apto para o Reino de Deus”, não olhe para trás, 
olhe para o autor e consumador da nossa fé, pois Somos todos 
iguais e dependentes do mesmo Senhor, Jesus Cristo. 
 



A entrada de Paulo nos meios dos gálatas  - Gálatas 4.12-16 
 

Introdução: Os irmãos da igreja da Gálacia receberam a 
verdade do Evangelho, mas parece que estavam se afastando 
do caminho. Depois de chamar a atenção deles e exorta-los 
firmemente, Paulo lhes concede ânimo, lembrando como foi 
sua entrada no meio deles. Paulo é sensível às necessidades 
do rebanho, dizendo ter sido implacável e duro porque os 
amava, e não por ser inimigo deles. Por isso ele disse: “Será 
que agora, por ter dito a verdade, tornei-me inimigo de 
vocês?” É assim que alguns se sentem em relação àqueles que 
comunicam a verdade, não a sua verdade, mas a de Deus, 
preferem bajuladores, do que aqueles que os amam de 
verdade e com a verdade.  
 

A. Paulo deixa claro que chegou naquela região por causa de 
uma enfermidade; nada sabemos sobre qual a doença que 
o levou até a Gálacia, o que sabemos é que a mesma fez 
com ele ficasse algum tempo na Gálacia, e ao invés de 
reclamar ou murmurar encarou como uma oportunidade de 
pregar o evangelho. Quando a enfermidade chega na sua 
vida como você reage? 
 

B. Qual era essa enfermidade? - Não sabemos se Paulo 
refere-se aqui a uma enfermidade contraída na Panfília, ou 
se ele refere-se ao “espinho na carne” (2 Coríntios 12.7), 
ou se ambos. Por falta de definição Bíblica sobre o referido 
“espinho na carne” de Paulo, as interpretações são 
hipotéticas.  
 

C. A HIPÓTESE MAIS ACEITA - Embora Paulo não afirme que 
a sua enfermidade nos olhos fosse o espinho na carne, 
contudo esta é a hipótese mais aceita pelos comentaristas 

bíblicos que dizem que, quando Paulo referiu-se ao amor 
dos gálatas por ele, disse que, se fosse possível, eles 
teriam arrancado os olhos para dá-los (v.15).  

 
D. Independente disso tudo, o mais importante é que essa 

enfermidade não impediu de anunciar as boas novas as 
pessoas daquela região, pelo contrário, ele viu na 
dificuldade com a  saúde uma oportunidade de cumprir sua 
missão de anunciar a toda criatura o evangelho que é o 
poder de Deus para salvação de todo aquele que crê.  

 
Conclusão: Anunciar o evangelho é um desafio para quem 
ama a Deus e ama os perdidos. A mensagem traz ânimo e 
esperança, mas também desafia a mudança constante de vida. 
Não há como levar a mensagem de salvação, sem falar da 
transformação exigida. Por isso que o verdadeiro servo de 
Deus vê nas dificuldades, uma oportunidade para anunciar a 
verdade pregada e vivida por ele mesmo. Foi assim com Paulo, 
a enfermidade serviu de oportunidade para levar salvação aos 
habitantes da região da Gálacia, mas também serviu de 
testemunho para trazê-los de volta ao caminho da verdade. 
Você já perguntou por que Deus te colocou na posição que 
você está hoje? Ou mesmo, por que Deus permitiu que você 
passasse por essa ou aquela dificuldade? 
 
Que Deus nos ajude a enxergar no meio das dificuldades, uma 
oportunidade de levar aos outros aquilo que recebemos de 
Deus com coragem e sem bajulação, com amor e dedicação 
sincera e verdadeira.  
 



O Zelo Pastoral de Paulo  - Gálatas 4.16-20 
 

Introdução: Paulo, como obreiro de Deus, demonstrou com 
essas palavras que não tinha nada contra aqueles irmãos; não 
havia se tornado inimigo deles; a questão era com a verdade 
do evangelho e falar a verdade de modo adequado é mostrar 
verdadeiro amor. 

 

A. Paulo lembrou-os da maneira carinhosa como tinha sido 
recebido por eles, por ocasião da primeira viagem 
missionária. Agora, porém, a situação era delicada, e o 
pregador teve que ser duro, pois estava em jogo a 
salvação daqueles irmãos e o futuro do cristianismo 
naquela região, uma vez que falsos irmãos estavam 
perturbando o povo de Deus com mensagens que 
contrariavam a sã doutrina. 
 

B. Bajuladores mudam a verdade para agradar pessoas e 
não a Deus, e consequentemente esperam bajulação, e 
por isso o irmão Paulo diz que essa atitude não é do bem 
e incentiva os irmãos a serem zelosos pelo bem. E o bem 
aqui é a preservação da verdade que salva, liberta e 
transforma a vida. Não existe verdadeira vida cristã, se 
esta não estiver sendo vivida. 
 

C. No verso 19 Paulo manifesta o profundo amor que tem 
pelos irmãos, mas fala do esforço imenso, a angústia de 
alma e os sofrimentos que padecera para que eles  
experimentassem o novo nascimento, coisas que eles 
conheciam muito bem. Neste versículo Paulo 
carinhosamente diz: “meus queridos filhos” e acrescenta: 
“eu estou sofrendo por vocês, como uma mulher que tem 
dores de parto”, mostrando assim o seu sofrimento por 
eles outra vez, devido ao retrocesso espiritual, por Cristo 
não ter sido ainda formado neles. 

 O zelo do apóstolo mostra amor enquanto que o zelo dos 
judaizantes é interesseiro, um zelo com segundas intenções 
(v.17).  

 
D. A intenção dos legalistas era excluir os crentes da fé, da 

graça de Cristo e também da boa influência que Paulo 
teve na vida dos irmãos. Eles queriam realmente fazer 
com que aqueles irmãos abraçassem uma outra 
mensagem, tornando-se defensores do neo-legalismo; 
em outras palavras, o que os legalistas queriam mesmo 
era serem adulados por eles, como Paulo lhes disse: “para 
que vocês sintam por eles o mesmo interesse que eles 
sentem por vocês.” 

 
E. Em tudo isso a mensagem do apóstolo para os irmãos é: 

eu sei que vou sofrer, mas jamais desistirei até que Cristo 
seja formado em vocês.   

 
Conclusão: O apóstolo Paulo demonstrou ser um autêntico 
obreiro do Senhor ao atacar esse problema e não os crentes; 
a sua mensagem era realmente o alimento de que o rebanho 
precisava, e o prato era uma severa exortação, mas 
acompanhada de uma sobremesa cheia de amor, carinho, 
afeto, cuidado e um zelo sincero. Esse é o trabalho de um 
verdadeiro servo de Deus que não se coloca sobre o rebanho, 
mas entre, ao lado, para caminhar junto em busca de solução 
para as dificuldades. 



O Zelo Pastoral de Paulo  - Gálatas 4.21-23 
 

Introdução: O apóstolo dos gentios, antes de abandonar de vez o tema da 
descendência de Abraão, foi inspirado a usar uma interpretação alegórica com 
base na narrativa bíblica de Abraão e seus dois filhos. Os falsos mestres 
judaizantes da Galácia perturbavam os crentes dizendo que teriam que se tornar 
filhos de Abraão, ou seja, teriam que se tornar judeus e viverem como eles, como 
condição para serem salvos. O apóstolo, nessa interpretação alegórica, diz que a 
família de Abraão divide-se em dois ramos: o ramo escravo e o ramo livre. “Que 
sejam filhos de Abraão! Mas que sejam filhos da promessa, como Isaque, 
porquanto a escritura afirma que o filho da escrava não herdará com o filho da 
promessa”.  
 

I. OS QUE QUEREM ESTAR DEBAIXO DA LEI (21-22) 
 

A.  “Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da Lei: Acaso vocês 
não ouvem a Lei?” (Gálatas 4.21).  
 

B. Paulo neste texto entra na jurisdição do inimigo, e não somente isso, 
mas usa a arma própria arma do inimigo para derrotá-lo. 

  
C. Nesta batalha o apóstolo levou vantagem, porque utilizou a única 

arma que o inimigo possuía, a lei de Moisés ou o antigo pacto de 
Deus com seu povo.  

 
D. Paulo então tomou a arma do inimigo e a adequou às suas 

estratégias teológicas, de maneira que pudesse convencer aqueles 
crentes do seu erro; e, com respeito aos judaizantes, desbancá-los 
de uma vez por todas. 

 

II. CARACTERISTICA DOS DOIS FILHOS DE ABRAÃO (Gálatas 4.23)  
 

A. O nascimento de Ismael, filho da escrava Hagar, foi um nascimento 
natural, pois nessa ocasião Abraão era fisicamente capaz de gerar 
filhos; por isso Paulo disse: “nasceu segundo a carne”.  
 

B. Verdadeiramente foi resultado de um lapso de fé por parte de Sara, 
com a participação de Abraão. Porém, quando nasceu Isaque, 
Abraão não tinha mais a capacidade de gerar filhos; tal como Sara, 
foi necessário uma intervenção divina. 

 
C. Esse nascimento exigiu um milagre, um rejuvenescimento para 

ambos. O nascimento de Isaque é um tipo do novo nascimento 
mediante a fé que o cristão experimenta quando recebe a Cristo, que 
da mesma forma é uma intervenção divina na vida do pecador. 

  
D. O contraste revela que o nascimento de Ismael foi natural, e o de 

Isaque foi sobrenatural. O cristão também passa por esses dois 
processos, primeiro o nascimento natural e, ao receber Cristo, o 
nascimento sobrenatural, mediante a fé em Jesus. 

 
 

 

Conclusão: Esta lição mostra-nos o contraste entre o antigo e o novo pacto, e 
entre Israel e a igreja como povo de Deus; enquanto Israel é de baixo, a igreja é 
de cima; enquanto aquele se identifica com a Jerusalém terrestre, esta identifica-
se com a Jerusalém celestial; enquanto esta é doadora da vida, aquela é doadora 
da escravidão e da morte. 

 



Somos filhos da promessa  - Gálatas 4.24-31 
 

Introdução: Sendo Hagar uma escrava, quando teve filhos deu à luz no estado da 
escravidão. Conforme as leis antigas, para que um homem fosse livre ele tinha 
que nascer de pais livres. Sendo Ismael, nesse caso, escravo, ele não poderia 
herdar com o filho da promessa.  
 
A. E como a lei foi promulgada no Sinai, terra dos descendentes de Ismael, e 

como também a lei só pode produzir escravos no sentido espiritual, Paulo 
então disse que esse fato histórico é uma alegoria, e ligou Hagar ao monte 
Sinai e à Jerusalém terrestre, que é escrava com os seus filhos.  
 

B. “Corresponde...” Jerusalém estava em estado de escravidão política, 
através doa romanos e espiritual através do legalismo criado pelos próprios 
líderes religioso pela sua interpretação da Lei, isso por não receberem a 
liberdade que Cristo veio trazer. 
 

C. Quanto a Jerusalém como “mãe dos crentes” pode significar que os cristãos já 
são cidadãos da Jerusalém celestial pertencentes à família de Deus (Filipenses 
3.20; Hebreus 12.22). 
 

D. Enquanto Hagar gerava filhos para escravidão, Sara gerava 
milagrosamente filhos livres, correspondente à Jerusalém celestial, ou seja, 
à Jerusalém que é do alto, não daqui da terra. Naturalmente é uma 
referência à Igreja de Cristo. O conceito da Jerusalém celestial apresentado 
por Paulo revela a superioridade da Igreja em relação a Israel, pois a igreja 
é o novo Israel de Deus. 
 

E. O verso 27 é uma citação de Isaías 54.1 que predizia a vasta multiplicação 
dos filhos de Jerusalém em contraste com a desolação do povo em sua 
época que estava prestes a irem, na época de Isaías, para o exílio na 
Babilônia. 

 
I. SOMOS FILHOS DA PROMESSA, COMO ISAQUE  (Gálatas 4.28)  

 
A. Os descendentes espirituais de Abraão pertencem à Jerusalém celestial por 

terem se tornado participantes do pacto da promessa estabelecido antes 

da lei e, portanto, estando inteiramente independentes dela, ou seja, os 
cristãos são considerados filhos da promessa pelo caminho de Isaque, pela 
intervenção divina, pelo milagre da ressurreição dos membros 
amortecidos e pela graça divina que pôde substituir Isaque no altar. E não 
como descendência natural de Abraão. 

 
B. A profecia de Isaías previa a inclusão dos gentios na Igreja de Deus como 

filhos de Abraão pela fé, pois Deus disse que através dele abençoaria todas 
as famílias da terra (Isaías 49.18-23). É por isso que estamos aqui, porque 
Deus cumpriu suas promessas. 

 
II. OS FILHOS DA ESCRAVA E OS FILHOS DA LIVRE, HOJE (Gálatas 4.29-31)  

 
A. Paulo comparou a zombaria que o filho da escrava fez a Isaque, registrado 

em Gênesis 21.10, com a perseguição dos judaizantes aos cristãos na 
Galácia. Aqueles que tentam a todo custo mudar a simplicidade do 
evangelho, da sã doutrina, estão como os legalistas do passado. 

 
B. Hoje podemos observar que todos os mortais que não recebem os 

benefícios, da graça de Cristo, sendo pervertidos, sendo vencidos pelo 
pecado, servem de agentes de perseguição contra os piedosos. De que lado 
você está? Da liberdade em Cristo ou da escravidão do pecado? 

 

 

Conclusão: Esta lição mostra-nos o contraste entre o antigo e o novo pacto, e 
entre Israel e a igreja como povo de Deus; enquanto Israel é de baixo, a igreja é 
de cima; enquanto aquele se identifica com a Jerusalém terrestre, esta identifica-
se com a Jerusalém celestial; enquanto esta é doadora da vida, aquela é doadora 
da escravidão e da morte. De  que lado você está? 

 



Cristo nos Libertou - Gálatas 5.1 
 

Introdução: No inicio do quinto capítulo da epístola aos Gálatas 
percebemos a perfeita ligação que há entre este capítulo com o anterior, 
pois no quarto capítulo Paulo apresenta a mensagem alegórica sobre os 
dois filhos de Abraão, o filho da escrava e o filho da livre; e neste capítulo 
os filhos da livre, libertados do princípio legalista, são convocados a exercer 
essa liberdade em todas as questões, deixando de lado o legalismo, o 
cerimonialismo, o sacramentalismo, para terem uma vida de liberdade em 
Cristo Jesus. 
 

I. “CRISTO NOS LIBERTOU” (v.1)   

A. Liberdade! A salvação em Cristo é uma vida de libertação, e a 
vida cristã é uma vida de liberdade. Somos homens e 
mulheres livres! Chamados para cumprir os propósitos de 
Deus, pois “Cristo nos libertou”. 

B. A ação de Cristo na cruz não é melhoramento social, político, 
ou econômico, como hoje, às vezes, se sugere; mas é a 
libertação do jugo da lei como meio de salvação; é a libertação 
do pecado e da superstição. 

C. Nós éramos escravos do pecado (João 8:34), e não tínhamos 
como alcançar a nossa libertação (Sl 49.8-9) 

D. O filho de Deus, o grande libertador, pagou por nós, isto é, 
libertou-nos da lei e do pecado e, uma vez libertos, tornamo-
nos servos de Cristo. Mas essa servidão a Cristo dignifica-nos, 
pois somos levados a participar da sua própria natureza, e ele 
nos fez assentar consigo nas regiões celestiais (2 Pedro 1:4; 
Efésios 2.6-7). Portanto não é simplesmente liberdade e, sim, 
libertação transformadora, com indizíveis privilégios. 

E. Essa liberdade nos deu acesso a Deus (Romanos 5.1-2). 
Vivemos na presença de Deus não porque somos perfeitos, 
mas porque fomos perdoados.   

 
Conclusão: A liberdade cristã não é uma licença para pecar; muito pelo contrário, 
nela o cristão recebe o poder para obter vitória sobre o pecado. Pois Cristo remove 
o jugo da lei e do pecado e declara o cristão livre desses senhores e, através do 
Espírito Santo, o Senhor inicia o processo de santificação, que condiciona ao cristão 
ter liberdade com Deus (Hebreus 12.14). Jamais poderemos nos esquecer de que 
a liberdade cristã tem lei (Tiago 1.25). A lei do amor a Deus e ao próximo. 

 



Cristo e a circuncisão - Gálatas 5.2-6 
 

Introdução: Os legalistas pregavam aos gentios que agora, que 
estavam em Cristo era necessário, circuncidarem-se para se 
tornarem dignos da salvação. Paulo afirma, porém, que a 
circuncisão não ajuda em nada à fé; muito pelo contrário, confiar na 
circuncisão era o mesmo que banalizar a obra redentora de Cristo. 
Deixar-se circuncidar era considerar a obra redentora de Cristo sem 
valor algum. Hoje talvez isso não seja um problema para nós, mas 
o princípio nele contido ainda permanece: somos salvos por obras 
ou unicamente pela fé em Cristo Jesus? 

  
A. A fé em Cristo é suficiente para a salvação. Para Paulo, em 

Cristo nem a circuncisão e nem a incircuncisão têm virtude 
alguma (Gálatas 5.6; Gálatas 6.15). Hoje o equivalente seria o 
dízimo não tem um nenhum valor salvifico, como dizem os 
charlatões que oprimem seus fieis dizendo que não são 
abençoados porque não dão o dízimo ou pior ainda que o 
dízimo faz parte da salvação. Mentirosos, enganadores, lobos. 

 
B. Mas ser circuncidado (dízimo, regras sobre alimentação ou 

qualquer outra coisa) para tornar-se digno da salvação é 
separar-se de Cristo, é cair da graça, é rebaixar a Cristo como 
um profeta entre os demais, é começar no espírito e terminar 
na carne, é ridicularizar a fé, é cometer a mais absurda 
incoerência de tirar o filho de Deus do trono e entronizar o 
servo Moisés, naquele momento e hoje entronizar o seu próprio 
“eu”. 

 
C. Para Paulo, o apóstolo dos gentios, praticar o ritual da 

circuncisão era um comprometimento com toda a lei, pois a 
circuncisão era apenas um ponto de uma série de regras e 
cerimônias da lei. Do mesmo modo hoje quem exige um 
aspecto da Lei deve segui-la inteiramente, sabendo que se 
quebrar qualquer mandamento se torna culpado e quebra-la 
inteiramente. 

 

D. Para a igreja de Cristo Jesus, a circuncisão não significa coisa 
alguma, mas, lamentavelmente, outras formas de legalismo e 
de sacramentalismo invadiram a igreja, de maneira que há 
pregadores inflamados para os quais a salvação, que custou o 
sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, pode ser perdida por 
uma ponta de cabelo, ou até mesmo por um pedaço de pano a 
menos na manga de um vestido. Ignorantes e instáveis é o que 
são esses tais. 
 

E. Por outro lado, há os que pregam a salvação através da guarda 
da lei, do sábado, da abstinência de certos alimentos, através 
de uma missa, através do purgatório, através da entrega de 
dízimos, ou de ofertas de sacrifícios, e pregam também o 
recebimento de bênçãos e milagres através de vários métodos, 
menos através da fé pura. Nisso tudo vemos quão grande é o 
poder da graça, pois quando os homens decaem da graça 
agarram-se a mil e umas coisas e, mesmo assim, jamais 
conseguem o que a graça e a fé podem proporcionar. 
 

F. Todos esses religiosos se encaixam perfeitamente no que Jesus 
disse aos fariseus, religiosos de sua época: “Este povo me 
honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. 
Em vão me adoram; seus ensinamentos não passam de regras 
ensinadas por homens” – Mateus 15.8-9 

 
Conclusão: A fé é o único meio que nos aproxima de Deus e 
também o único meio que nos mantém perto de Deus. E quem 
compreender isso certamente fará o que Deus manda, mas fará 
sempre com um coração alegre e agradecido. Em tudo o que 
fazemos devemos sempre ouvir Jesus dizendo: “se a justiça de 
vocês não for em muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de 
modo nenhum entrarão no reino dos céus”. A fé nos aproxima de 
Deus e a graça nos transforma e nos estimula a andar como Jesus 
andou e a viver como ele viveu. 
 



Os falsos mestres - Gálatas 5.7-12 
 

Introdução: Paulo afirmou que a persuasão que fez com que os 
crentes errassem o alvo não procedera do Senhor. Eles haviam 
sido persuadidos pelos falsos mestres e por suas heresias, 
ainda que estes não tivessem condenado a doutrina de Cristo, 
tinham acrescentado algo a ela, e isso já era o suficiente para 
interceptar quem estava correndo bem. Quem nos chamou? 
Paulo, Pedro, Apolo, Edvaldo? Não! Mas Cristo foi quem nos 
chamou pelo evangelho da graça anunciado por aqueles que 
são apenas instrumentos em suas mãos.  
 

A. Nós estamos uma corrida cristã e correr bem depende de 
quem estamos ouvindo. Cristo nos chamou e tirou os 
obstáculos do meio do caminho, deixar de ouvir Cristo, é 
desobedecer à verdade do evangelho. Você continua 
correndo bem a corrida cristã ou está olhando para os 
lados e ouvindo homens que se apresentam como 
pastores, mas são lobos roubadores, que não se 
importam com a sua alma, mas sim com o que você tem 
a oferecer a eles materialmente? 
 

B. Quem está persuadindo você? Convencendo? Aquele que 
te chamou pela graça? Ou aqueles que desejam tirar o 
que você tem? Na verdade Paulo vai dizer que esses falsos 
mestres são como fermento que muda a massa e eles 
querem do mesmo modo mudar a sã doutrina da salvação 
pela graça através da fé. 

 

C. No verso 10 Paulo demonstra grande confiança de que os 
irmãos vão permanecer no caminho e alerta que aqueles 
que perturbam a irmandade sofrerão as consequências da 
condenação no juízo.  
 

D. O versículo 11 reflete uma acusação contra Paulo de que 
ele ainda continuava a pregar a circuncisão, como fazia 

antes de encontrar o Senhor no caminho para Damasco, 
se isso fosse verdade, porque ele ainda estava sendo 
perseguido pelos judeus? Contudo, para o apóstolo, a 
circuncisão não tinha valor algum, senão como estratégia 
evangelística. Na verdade ele se gloriava, mesmo, era na 
cruz de nosso Senhor Jesus Cristo (Gálatas 6.14). Omitir 
a cruz seria como diluir a mensagem, perdendo assim a 
sua força.  

 
E. No verso 12 é bem possível que Paulo tivesse em mente 

uma prática abominável do paganismo, que era o 
espetáculo que ocorria no culto de Cibele-Atis, em que os 
seus sacerdotes, ao chegarem a um determinado estado 
frenético, emasculavam-se, ou seja, castravam-se em 
sacrifício e devoção ao seu deus pagão. A indignação do 
apóstolo foi tão grande contra os legalistas que chegou a 
desejar que os mesmos fossem mutilados, já que a 
circuncisão era tão importante para eles. 

 
 

Conclusão: Como está a sua corrida? Continua sempre 
andando para frente? O tem sido distraído por ofertas de falsos 
pastores e falsos mestres? Que oferecem soluções para os 
seus problemas a fim de tirar o que você tem. Continuem 
correndo, olhando firmemente para o autor e consumador da 
nossa fé, Jesus Cristo, para que no final como Paulo, possamos 
dizer: “Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a 
fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, 
reto Juiz, me ará naquele dia; e não somente a mim, mas 
também a todos os que amam a sua vinda”. Estamos numa 
maratona espiritual, portanto, não pare de correr, não olhe 
para trás, nem para os lados, olhe para frente, olhe para Jesus, 
assim você continuará correndo bem. 



Chamados à liberdade - Gálatas 5.13-15 
 

Introdução: Paulo volta novamente a enfatizar que nós 
fomos chamados à liberdade e essa libertação é do pecado e 
não para vivermos presos no pecado e maneira de 
evidenciarmos essa libertação e servindo uns aos outros. 

 
A. Deve ficar claro em nossa mente que a nossa liberdade é 

para cumprirmos os mandamentos de Deus 
compreendendo a verdadeira natureza da lei: “Ame os 
outros como você ama você mesmo”. Com essas palavras 
Paulo mostra aos cristãos da Galácia que os legalistas 
exigiam o cumprimento da lei, mas não exercitavam o 
amor que a própria Lei exigia: 
 

B. “Não procurem vingança, nem guardem rancor contra 
alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo 
como a si mesmo” - Lv 19.18. 
 

C. A carta aos Gálatas não anula a Lei. Cristo cumpriu a lei; 
não a aboliu (Mateus 5.17); por isso certas partes da lei, 
tais como regras sobre alimentos, circuncisão, não se 
aplicam à nova Aliança, mas os mandamentos morais da 
lei permanecem como declarações da vontade de Deus 
para a conduta cristã. 
 

D. Naturalmente, os líderes legalistas haviam causado 
tamanha dissensão entre os irmãos na Galácia que a lei 
que prevalecia não era a lei de Moisés, nem a lei da 
liberdade, e, sim, a lei da selva; o que prevalecia era a 
“ética silvestre”.  
 

E. Verdadeiramente o egoísmo, o orgulho, a inveja e o 
desejo de posição podem fazer dos cristãos homens 
carnais com atitudes animalescas e selvagens.  

 
Conclusão: A liberdade cristã não é uma licença para pecar; 
muito pelo contrário, nela o cristão recebe o poder para obter 
vitória sobre o pecado. Pois Cristo remove o jugo da lei e do 
pecado e declara o cristão livre desses senhores e, através do 
Espírito Santo, o Senhor inicia o processo de santificação, que 
condiciona ao cristão ter liberdade com Deus, para fazer a 
vontade de Deus. Jamais poderemos nos esquecer de que a 
liberdade cristã tem lei “Mas o homem que observa 
atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera 
na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu mas 
praticando-o, Serpa feliz naquilo que realizar” (Tiago 1.25).  
 
A lei do amor a Deus e ao próximo. Porém devemos lembrar 
“Se alguém afirmar: Eu amor a Deus, mas odiar seu irmão, é 
mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não 
pode amar a Deus, a quem não vê” – 1 João 4.20. 
 
Como você tem vivido a sua liberdade em Cristo? Viver a 
liberdade cristã tem a ver com servir uns aos outros com amor. 
 



O contraste entre a carne e o Espírito - Gálatas 5.16-18 
 

Introdução: Segundo o apóstolo Paulo, os irmãos haviam 
começado pelo Espírito e corriam bem, porém foram insensatos ao 
ouvirem a nefasta mensagem dos legalistas e judaizantes, e assim 
foram interceptados, não atingindo o alvo da sua fé. Apesar de 
terem começado pelo Espírito, eles acabaram na carne. Paulo, 
porém, os reanima a prosseguirem nessa corrida espiritual, 
dizendo-lhes: “deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês 
e não obedeçam aos desejos da natureza humana”.  
 

 

A. O que está envolvido na palavra carne nesse momento são os 
desejos pecaminosos que constantemente lutam para nos 
derrubar ou nos afastar do caminho.  
 

B. Paulo exortou aqueles crentes por terem começado no 
Espírito e terminado na carne. Mas agora ele disse: “deixem 
que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam 
aos desejos da natureza humana”. (Gálatas 516). Certamente 
nós temos condições de identificar o que agrada a Deus e o 
que não agrada, sendo assim, quem não decidir antes do 
pecado bater na porta do seu coração fazer a vontade de 
Deus, certamente cairá.  
 

C. Se dialogarmos com o pecado por um segundo que seja, já é 
o suficiente para o princípio da queda, portanto, não 
devemos em hipótese alguma dialogar com o pecado. A 
melhor maneira do cristão livrar-se das obras da carne é 
encher-se do Espírito, ou das coisas do Espírito (Efésios 5.18). 

D. Portanto, ser guiado pelo Espírito significa receber uma 
orientação contínua e duradoura, significa também receber 
auxílio diário a fim de atingir o alvo. Alguém que está cheio 
do Espírito ou anda no Espírito é alguém que está sendo 
guiado sob a orientação do Espírito e não vive segundo a 
carne ou não fica dialogando com o pecado.  
 

E. O apóstolo deixa bem claro que uma vez guiado pelo Espírito, 
não tem como viver de acordo com a antiga natureza 
humana. Se isso acontece há um retrocesso e o resultado é a 
ausência no Reino de Deus. 

 
F. Pedro em sua 1 carta no capítulo 2.11 incentiva os irmãos a 

se afastarem dos desejos carnais que guerreiam contra a 
alma. Isso significa que estamos numa guerra contra os 
desejos da carne e a nossa alma é fruto do desejo do inimigo 
para destruição, mas também é fruto do desejo de Deus para 
salvação. A escolha é minha! É sua! 

 
CONCLUSÃO: Que possamos Permitir que o Senhor implante em 
nós o desejo de servi-lo sempre. Somente desse modo não 
retornaremos às nefastas práticas do pecado que nos afastam de 
Deus. Quanto mais buscamos a Deus e as virtudes cristãs, mas nos 
aproximamos do Reino eterno de Deus. Deus disse a Caim: Ele, o 
pecado, deseja conquista-los, mas você deve dominá-lo. O 
Resultado da nossa vida depende de quem está reinando sobre 
ela. 
 



As obras da carne - Gálatas 5.19-21 
 

Introdução: Eles estavam correndo bem a corrida, mas de repente estava 
caminhando para a carne. Paulo, então os adverte, dizendo-lhes: “Aqueles que 
praticam essas coisas não herdarão o Reino de Deus”. Quantas pessoas você já viu 
que estavam correndo bem a corrida cristã, mas de repente, passaram a caminhar 
na carne, ou seja, no pecado e ignoraram a advertência. Mas o que seria as obras da 
carne? Paulo nos apresenta uma lista que compreende pecados de ordem moral, 
religiosa, social e pecados por excesso. 
 

A. PECADOS DE ORDEM MORAL  
1.  Imoralidade sexual, impureza e ações indecentes (v.19).  

 

2. Estas três palavras indicam os pecados de ordem moral; são palavras 
bem abrangentes, ou seja, abarcam toda espécie de perversão do sexo 
e da licenciosidade, ou seja, aquela pessoa que age contrária à decência 
e de forma indisciplinada, sendo levado pelos desejos descontrolados. 

  

B. PECADOS DE ORDEM RELIGIOSA  
1. Adoração a ídolos e feitiçaria (v.20). A idolatria é o alicerce para todos 

os demais pecados; e é uma manifestação disfarçada de demônios 
(1Coríntios 10.20). É também uma estratégia do maligno para afastar as 
pessoas do verdadeiro Deus. 
 

2. Idolatria não é somente prestar culto a uma imagem que representa 
uma divindade, mas também pode ser caracterizada pelo demasiado 
respeito ou excessivo afeto tributado a uma pessoa, ou seja, é quando 
qualquer coisa ou pessoa ocupa o lugar e o espaço que é devido a Deus.  
 

3. Feitiçaria é a tradução do termo grego pharmakeia, de onde procede a 
palavra farmácia, uma vez que as feiticeiras e bruxas manipulavam 
drogas em seus ritos; por isso essa palavra veio designar a prática da 
feitiçaria, da mágica, das bruxarias e de todas as formas de 
encantamento, práticas essas condenadas na Escritura. No Antigo 
Testamento a feitiçaria era condenada com a pena de morte física 
(Êxodo 22.18). No Novo Testamento, com a pena de morte eterna, pois 
se diz em (Apocalipse 21.8) a respeito “Mas os covardes, os incrédulos, 
os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os 
que praticam feitiçaria, os idólatras, e todos os mentirosos – o lugar 
deles será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda 
morte”. 

 

C. PECADOS DE ORDEM SOCIAL  
1. Inimizade, brigas, ciúmes, acessos de raiva, ambição egoísta, 

desunião, divisões, invejas (v.20b-21a).  
 

2. Todos esses pecados começam no interior do coração  humano. Por 
isso precisamos cuidar desses sentimentos para que não nos 
envolvamos em problemas maiores. Com isso Paulo mostra que o 
coração dos falsos mestres está corrompido e todos aqueles que no 
seio da igreja investem tempo e energia para criar contenda está no 
mesmo caminho  daqueles que cometem pecados de ordem moral 
ou religiosa. 
 

D. PECADOS CARACTERIZADOS POR EXCESSOS  
1. Bebedeiras, farras, glutonaria e outras coisas parecidas com essas. 

(v.21).  
2. O culto pagão tributado ao deus Dionísio (Baco) era marcado por 

vários excessos: excesso sexual, bebedeiras e glutonarias, etc. Seria 
algo o carnaval de nossa época, onde os excessos marcam essa festa 
maligna e depois que acaba se contabiliza as desgraças que os 
participantes acabam experimentando aqui, sem saber que ainda vai 
piorar quando for embora daqui, se não se arrepender e mudar de 
conduta. 
 
CONCLUSÃO: Na sua primeira carta capítulo 5.19 João diz: “Sabemos 
que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do 
maligno”. Você tem vivido sob o poder de quem? As nossas ações e 
palavras revelam quem está dominando a nossa vida. Para a cura 
desses males a receita bíblica é: “E não vos embriagueis com vinho, 
em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito” (Efésios 5.18). 
Uma vez estando cheio do Espírito, desenvolve-se o fruto do Espírito 
que nos dá as condições para dominar os impulsos da carne. Em sua 
corrida rumo a pátria celestial, não olhe para trás, nem para os lados, 
olhe para o alto, onde está o autor e consumador da nossa fé, Jesus 
Cristo. 

 
 



O fruto do Espírito - Gálatas 5.22-26 
 

Introdução: As obras da carne aparecem no plural “obras”, porém o fruto do 
Espírito aparece no singular “fruto”. Uma obra é algo que o ser humano pode 
fazer, mas o fruto do Espírito é algo nascido por atuação do princípio divino 
atuante no cristão; isso quer dizer que o Espírito Santo, atuando, implanta de 
uma vez só todos os aspectos integrantes de um único fruto. Fica àquele que 
se entregou a Jesus e recebeu o Espírito para morar dentro de si, a 
responsabilidade de desenvolver essas virtudes que já estão dentro de si. 
 
A. VIRTUDES UNIVERSAIS (v.22) 

  
1. Amor – não é um sentimento, mas uma ação que envolve expressar 

afeto mútuo, preocupação pelo outro, expressão de verdadeira 
amizade e fraternidade cristã. É o tipo de amor que toma iniciativa, 
como Deus a quem amamos, mas Ele nos amou primeiro conforme 1 
João 4.19. no relacionamento humano é o tipo de amor que não pratica 
o mal contra o próximo. Esse é o tipo de amor que eleva o outro acima 
de si. Aos cristãos é ordenado esse tipo de amor, porque esse é o amor 
do Pai e do Filho. Como João diz em sua primeira carta 4.8 “Quem não 
ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor”. 

 
2.  Alegria – um estado de júbilo que não depende de circunstâncias.  
  
3.  Paz – a paz como virtude do Espírito é a paz com Deus, paz que nos 

conduz a presença do Pai através de Jesus. Ter paz com Deus é saber 
que não vamos ser destruídos por Ele, por isso todas as noites, 
dormimos em paz independente das circunstâncias.  
 

B. VIRTUDES SOCIAIS - paciência, benignidade (delicadeza) e bondade.....” 
(v.22). Estas virtudes sociais foram demonstradas primeiramente por 
Deus: 

1. “Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância  e 
paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao 
arrependimento?” - Romanos 2.4. 

2. Paulo reconheceu “Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que 
em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a a 
grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aquele 
que nele haveriam de crer para a vida eterna” - 1 Timóteo 1.16. 

3. Por isso devemos exercitá-las “Sejam completamente humildes e 
dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor”  - 
Efésios 4.2. 

 
C. DEMAIS VIRTUDES -fidelidade, humildade e domínio próprio (v.22b). 

Estas virtudes, desenvolvidas pelo Espírito Santo no cristão, fazem dele 
uma pessoa fiel, submissa, moderada e sobretudo, uma pessoa de fácil 
relacionamento e de temperamento controlado. 
 

D. O Espírito é a marca da promessa de Deus em nós que nos dá a sensação 
de pertencer a Deus e quem pertence a Deus seguirá seu conselho dado 
pelo próprio Espírito através do apóstolo Paulo: 

 
1. As pessoas que pertencem a Cristo crucificaram a carne com a suas 

paixões e desejos. 
2. Passou a viver e andar pelo Espírito, ou seja, viver submisso a vontade 

expressa do Espírito através de sua palavra. 
3. O desejo do apóstolo é que essas virtudes sejam cultivadas, pois elas já 

existem naqueles que confessaram sua fé em Jesus e receberam dele o 
Espírito Santo. 

 

CONCLUSÃO: A maior batalha travada pelo é a batalha contra o próprio “eu”. 

Certamente é impossível para o homem desprovido da graça e vazio do 
Espírito dominar os seus próprios desejos; o fruto do Espírito é uma operação 
de Deus no homem e não um esforço humano. Para que haja um controle 
sobre os impulsos carnais, faz-se necessário que crucifiquemos a carne com 
as suas paixões: Assim permitiremos que o Senhor implante em nós o fruto 
do Espírito. Que Deus realize em nós um transplante de coração, tirando o 
velho o colocando um novo, cheio de suas virtudes. E quanto mais buscamos 
essas virtudes cristãs, mais nos aproximamos do Reino eterno de Deus. 



Guiados pelo Espírito - Gálatas 6.1 
 

Introdução: Temos nesse trecho vários ensinos que envolvem a 
nossa vida cristã em relação a Deus e em relação ao próximo. 
 
A. Nossa vida com Deus deve ser uma vida de crescimento e 

maturidade para que alcancemos uma espiritualidade que 
nos faça enxergar o outro como Deus nos enxerga. 

 
B. A expressão “...vocês que são espirituais...” diz respeito 

àqueles que são guiados pelo Espírito, e sendo assim, devem 
estender a mão ao cristão que foi enredado ou preso pelo 
pecado, ao mesmo tempo devem ser cautelosos para, ao 
fazerem isso, e não serem igualmente enredados ou pesos 
pelo pecado de se tornar juiz dos outros.  

 
C. Nossa função é restaurar, ou seja, trazer de volta, tronar 

habilitado ou qualificado novamente. O pecado ou 
transgressão nos torna desqualificado ou inabilitado diante 
de Deus e aquele que está vivendo sob a orientação do 
Espírito deve contribuir para torna-lo qualificado novamente. 
Duas atitudes são necessárias no processo de restauração do 
pecador: 

 
1. Aquele que restaura ou traz de volta, precisa fazer com 

espírito de mansidão ou brandura, que é umas das 
virtudes do Espírito que nele habita. 

2. Deve lembrar que é pecador redimido e por isso deve 
cuidar, a palavra é vigiar, estado de alerta 24 horas para 
não cair em tentação também. 

3. É com essas atitudes que vamos desenvolver uma 
atitude de ajudador e não de juiz dos outros. Ser 
ajudador, não significa ser bajulador, mas simplesmente 
estender a mão. A minha parte depende só de mim, se o 
outro fizer a parte dele, haverá restauração, se ele não 
fizer haverá sempre um ajudador de mãos estendidas. 
 

D. Está implícito também que o pecado deve ser resolvido com 
aquele que pecou ou transgrediu a lei de Deus, não com 
outros, gerando assim mais pecado entre o povo de Deus. Se 
você for tentado a falar do pecado de alguém para outra 
pessoas, ouça a Palavra: “Cuide-se, vigie”, pois você está 
sendo tentado pelo pecado fofoca e ainda digo pra os que são 
espirituais ou guiados pelo Espírito, não empreste seus 
ouvidos para esse fim. Pois o pecado é como um vírus, se 
tratado imediatamente quando descoberto, podemos 
impedir que se espalhe, aumentando a sua destruição. 

 
Conclusão: Todos os cristãos que foram batizados para o perdão 
dos seus pecados são habitados pelo Espírito, mas existem os 
cristãos que são guiados pelo Espírito de modo que o fruto do 
Espírito os impulsiona sempre a ajudar os irmãos e não a condenar. 
Decida hoje não multiplicar o pecado em seu meio, mas multiplicar 
um espírito de mansidão e brandura, buscando sempre trazer de 
volta aquele que se desviou do caminho. Guiados pelo Espírito, 
restauramos, guiados por nós mesmos, julgamos. Você está sendo 
guiado por quem? 
 
 



Unidade e Responsabilidade - Gálatas 6.2-6 
 

Introdução: Em nossa jornada sempre precisaremos uns dos 
outros, ao mesmo tempo, não podemos esquecer que somos 
individualmente responsáveis perante Deus pelo que fazemos ou 
deixamos de fazer.  
 

A.  “Ajudem uns aos outros...” (6.2). Nós precisamos assumir a 
responsabilidade uns pelos outros.  
 
1. Os fardos pesados aqui podem se referir a vida como um 

todo ou a fraquezas morais.  
2. O fato é que se queremos cumprir a “Lei de Cristo” 

precisamos amar ao próximo e até nossos inimigos, tendo 
como modelo o amor de Deus.  

 
B. No Reino de Cristo jamais devemos esquecer que somos 

todos iguais em valor perante Deus. Temos capacidades 
diferentes, mas isso não nos torna melhores ou piores em 
relação a outrem.  
 

C. “Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir...” 
(6.4). Cuidado para não se colocarem como juízes perante 
os outros, antes examinem a sua própria vida 
individualmente perante Deus, ao invés de nutrirem falsa 
confiança com base em comparações com outros. 

 
D. Devemos sim ajudar uns aos outros, sem esquecer que diante 

de Deus somos responsáveis individualmente pela nossa 
conduta, nesse sentido cada um deve levar a sua própria 
carga ou assumir sua própria responsabilidade. 

E. No versículo 6 Paulo aborda dois assuntos que faziam parte 
de uma tradição judaica. Para os cristãos procedentes do 
judaísmo, isso não era novidade, pois todos os sábados eles 
compareciam às sinagogas onde era ensinado a lei, a qual 
determinava que os sacerdotes deviam ser sustentados para 
cuidarem do culto.  

 
F. Aqui é uma forma de mostrar que aqueles que pregam o 

evangelho, devem viver do evangelho, ensino que Paulo deu 
aos Coríntios com muita clareza: “Da mesma forma, o Senhor 
ordenou àqueles que pregam o evangelho, que vivam do 
evangelho” – 1 Co 9.14. 

 
G.  Ao mesmo tempo, os cristãos devem compartilhar com 

aquele que ensina acerca de toda a sua vida moral e de seus 
valores espirituais, mediante uma atitude acolhedora, 
absorvendo os seus ensinos, obedecendo a palavra, sendo 
leais; sobretudo, orando por aqueles que ministram para que 
façam com alegria e não com um peso nas costas. 

 
Conclusão: Devemos buscar unidade no cuidado mútuo uns pelos 
outros, ao mesmo tempo, jamais devemos esquecer que somos 
individualmente responsáveis diante de Deus pelos nossos 
próprios atos. Deste modo cumpriremos a Lei de Cristo, baseada 
no amor, que cultiva a humildade ao invés do orgulho de si mesmo, 
que julga a si próprio e não aos outros, e por fim, não se compara, 
mas se prepara, para compartilhar com outros aquilo que possui. 
Deus te abençoe!  
 

 



De Deus não se zomba - Gálatas 6.7 
 

Introdução: Aprendemos na primeira parte desse capítulo qual 
deve ser o comportamento dos cristãos, pois as atitudes, sejam 
elas boas ou ruins, são sementes que inevitavelmente 
caracterizarão a espécie dos frutos que serão colhidos no tempo 
colheita (Gálatas 6.7-8) e disso ninguém poderá fugir, porque o 
que o homem semear, colherá. 
 

 

A. O verbo escarnecer ou zombar vem do grego mukterizo, que 
literalmente significa “torcer o nariz para”, ou seja, 
“ridicularizar” ou, em alguns casos “ignorar”. É na verdade um 
tipo de atitude que procura ignorar as leis de Deus com 
impunidade.  
 

B. Segundo o teólogo Champlin, “trata-se de uma espécie de 
tentativa de ser mais esperto do que Deus, de evadir-se da 
punição natural.”.  São pessoas tidas como espertas, capazes 
de enganar os cristãos, e chegam ao absurdo de pensar que 
podem enganar também o próprio Deus. Que ninguém se 
engane; no tempo da colheita haverá dois tipos de reações: 
exultação e lágrimas; júbilo e choro; haveremos de colher os 
resultados da nossa semeadura. 

 
C. Paulo faz uma ilustração tendo como base uma das leis do 

mundo natural: a semente que o lavrador lança determinará 
o tipo de planta que crescerá, e a sua diligência determinará 
os resultados no tempo da colheita.  

 

A. Portanto, deve avaliar  em que está semeando. O TERRENO 
DA CARNE: Ao ser lançada a semente no solo, inicia-se um 

processo que termina com a colheita (Marcos 4.28-29). 
Assim, a carne é um solo fértil, onde a semente do mau 
pensamento desenvolve-se, resultando em uma colheita 
maldita. A carne propõe felicidade, só não avisa que dura 
pouco. 
  

B. O TERRENO DO ESPÍRITO: Uma das primeiras diferenças 
entre uma árvore má e uma árvore boa é que a árvore má 
desenvolve-se com facilidade, e a árvore boa necessita de 
muitos cuidados. Isso quer dizer que para uma pessoa 
produzir frutos maus basta continuar como está, ou seja, não 
precisa fazer absolutamente nada.  

 
C. Porém, para desenvolver bons frutos, é necessário o 

seguinte: Primeiro, a pessoa deve observar o campo, onde 
está semeando; segundo, selecionar a semente; e, terceiro, 
ser diligente no cultivo e na formação da árvore. Quem 
semeia no terreno do Espírito, já sabe que haverá lutas, mas 
durará pouco, e a felicidade real e verdadeira durará para 
sempre. 

 

Conclusão: Em qual terreno você está semeando? A colheita é 
certa e exatamente de acordo com a semeadura: quem semear 
boa semente, colherá bons frutos; quem semear pouco, pouco 
colherá; porém quem semear muito, muito colherá. Se a 
semeadura for no terreno da carne, o semeador da carne colherá 
a destruição; se for no terreno do Espírito, o semeador do Espírito 
colherá a vida eterna. 



O dever dos cristãos - Gálatas 6.9-10 
 

Introdução: Segundo o apóstolo Paulo, semeando no terreno do 
bem, o cristão colherá no tempo da colheita, se não houver 
desfalecido, ou seja, se não tiver desanimado, desistido, etc. 
Portanto, está claro que fazer o bem não é uma tarefa fácil, por 
isso requer perseverança, bom ânimo e sobretudo, compreensão 
de onde vem a sua recompensa. 
 

A. Significa que, se alguém lançar até mesmo uma semente boa, 
mas desanimar, desistir, não a cultivando, certamente não 
terá boa colheita. A pessoa pode ter tido a alegria de semeá-
la, mas não terá a alegria de colhê-la, porque não perseverou.  

 

B. Fazer o bem deve ser uma prática da vida cristã, mas não 
devemos cultivar a prática de esperar reconhecimento 
humano, pois ele pode não vir, é por isso que alguns cansam 
de fazer o bem, porque aguardam reconhecimento humano. 
Se você tem agido dessa maneira, rogo que mude de atitude, 
e aguarde a colheita vinda de Deus e não do homem.   

 

C. Para os judeus, como também para a igreja primitiva, dar 
esmolas fazia parte da prática religiosa que buscava o bem do 
próximo. Jesus nivelou a prática da esmola com a oração e o 
jejum (Mateus 6.2, 5, 16).  
1. “Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso 

com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas 
e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes 
garanto que eles já receberam sua plena recompensa” – 
Mateus 6.2.  

2. Logo depois desse trecho ele vai falar a respeito da 
oração e do jejum, práticas que deveriam ser feitas sem 

alardes, mas com humildade e com perseverança para 
aguardar a recompensa em Deus. 

 
D. Qual a recompensa que você aguarda quando pratica o bem? 

Reconhecimento humano ou recompensa divina?  
 
1. O semeador que semeia o bem sem desanimar, mesmo 

quando não há reconhecimento humano, tem o 
privilégio de ter uma colheita transbordante, porque 
sabe que sua recompensa vem de Deus, e certamente a 
mão do Senhor é muito maior quando Ele nos faz o bem.  

2. Podemos sim ser abençoados por Deus materialmente, 
mas o que faz o bem com generosidade e perseverança, 
sabe que a colheita no campo espiritual supera em 
muito a material, pois Jesus disse que quem der, ainda 
que seja um copo de água fria a um de seus pequeninos, 
não deixará de receber o seu galardão, ou seja, a sua 
recompensa eterna. 

 
Conclusão: Muitos que corriam na prática do bem, caíram e 
ficaram no meio do caminho, porque desanimaram, porque 
aguardavam sua recompensa e reconhecimento aqui. Fazer o bem 
é uma oportunidade dada por Deus de agirmos como ele age o 
tempo todo em nosso favor, então não perca a oportunidade de 
fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé. 
 



Que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de Cristo - Gálatas 6.11-18 
 

Introdução: A essência da religião cristã está além da compreensão humana, 
pois como pode haver glória num objeto que traz aos olhos humanos 
vergonha, dor, sofrimento, etc. Tudo aquilo que ninguém gostaria de passar, 
Ele passou por nós, vergonha, dor, sofrimento. No  entanto, a glória da cruz 
não está no objeto e sim em sua incapacidade de reter aquele que nela foi 
crucificado. Certamente quem olha para a cruz e a encontra vazia, sabe que 
dela procede a liberdade, por isso nos gloriamos. No que você tem se gloriado 
ou tido orgulho? 
 

 

A. Talvez no final de uma carta nós nos preocuparíamos mais em enviar 
saudações aos destinatários, mas Paulo, mais uma vez, mesmo 
terminando a carta afirma que nem a circuncisão, nem a Lei de Moisés, 
não tem nada a ver a com a salvação. Até mesmos aqueles que desejam 
colocar para os outros um mandamento da Lei, não seguem a Lei como 
deveria, tornando assim patente a sua ignorância e distância de Deus, 
pois quem nos aproxima de Deus é a cruz de Cristo, onde está a nossa 
glória. 
 

B. A essência da religião cristã é a cruz de Cristo. As palavras parecem 
duras, mas são palavras que revelam amor e cuidado pelos irmãos e 
pela sã doutrina. A cruz não precisa de reparos, e continua sendo objeto 
de vergonha, dor e sofrimento, ao mesmo tempo é por meio dela que 
alcançamos a verdadeira liberdade em Cristo. 

 
C. O importante a lembrar é que nós, por causa da cruz de Cristo, estamos 

mortos para o mundo. Quando compreendermos esse princípio da vida 
cristã, vamos compreender o que realmente vale a pena e quando 
olharmos para cruz, a veremos vazia, pois ele foi tirado de lá morto para 
sepultura, e aquilo que parecia o fim, marcou o inicio de uma nova 
época, pois ele ressuscitou, e isso nos dará sempre esperança para 
continuar batalhando pela fé. 

D. A igreja desfrutará de paz e misericórdia quando seguir essa regra: “o 
importante é compreender a cruz de Cristo e o impacto que ela causa 
em nossa vida nos tornando uma nova pessoa”. Se alguém ainda 
continua vivendo a velha vida do passado não compreendeu o real 
significado da cruz de Cruz de Cristo, de onde emana o amor de Deus 
para nos capacitar a amar como Ele ama, de onde emana o perdão para 
pecadores como eu e você para que possamos aprender a perdoar. Se 
isso ainda não faz parte da nossa vida é porque ainda não 
compreendemos o que ter orgulho na cruz de Cristo. 

 
Conclusão: Para finalizar Paulo fala que traz em seu corpo as marcas de Jesus, 
certamente se referindo aos maus tratos sofridos por causa da pregação do 
evangelho, cujo conteúdo é: a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. 
Durante esses dias está se falando muito sobre o nascimento de Jesus e tem 
sua importância, mas não foi isso que Ele mandou a gente lembrar, mas 
quando façam isso em memória de mim: estava falando sobre sua morte, 
sepultamento e ressurreição, é disso que devemos lembrar. Aquele que se 
gloria na cruz de Cristo, como Paulo, tem para oferecer ao mundo a graça de 
Nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse período de festas, se você encontrar alguém 
com o coração aberto para ouvir sobre o nascimento de Jesus, não esqueça 
de falar sobre o mais importante: sua morte, sepultamento e ressurreição. 
Termino com as palavras inspiradas pelo Espírito através de Paulo: irmãos, 
que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. 


