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Gálatas 1.1-5

1.1 Paulo, apóstolo, não da parte de homens,
nem por intermédio de homem algum, mas
por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o
ressuscitou dentre os mortos, 2 e todos os
irmãos meus companheiros, às igrejas da
Galácia, 3 graça a vós outros e paz, da parte
de Deus, nosso Pai, e do [nosso] Senhor Jesus
Cristo, 4 o qual se entregou a si mesmo pelos
nossos pecados, para nos desarraigar deste
mundo perverso, segundo a vontade de nosso
Deus e Pai, 5 a quem seja a glória pelos
séculos dos séculos. Amém!



Onde ficavam
as igrejas da
galácia?

Ocasião...


Questionamento da autoridade apostólica de Paulo.



Questionamento quanto à suficiência da obra de Jesus

Ocasião...


Os gálatas eram motivo de preocupação para o apóstolo Paulo,
pois estavam abandonando o evangelho de Cristo por causa de
pessoas que o queriam perverter (1.6-9). Por isso, Paulo escreve

uma carta muito severa chamando-os de insensatos (3.1-5),
conduzindo-os logicamente às implicações de voltar à prática
da lei, defendendo seu procedimento entre eles (1.1; 1.10-22; 2.115; 4.12-20; 6.11-17) e fazendo aplicações e até ameaças muito
pessoais (4.8-11, 15-16; 5.1, 7, 15, 26 e 6.3).

Características de Gálatas

Apostasia

Auto-defesa
de Paulo

Apologia do
Evangelho como único
meio de salvação

Ataque aos
falsos mestres

Vida cristã pela
graça: vivendo no
Espírito



1.1-5 – Paulo, às igrejas da Galácia, graça e paz



MUDANDO A BASE DA SALVAÇÃO





1.6-9 - Admira-me que estejais passando para outro evangelho



1.10-2.21 – Exemplo do próprio Paulo



3.1-5 – Gálatas! Recebestes o Espírito pela lei ou pela pregação da fé?



3.6-4.7 – Abraão creu, os que creem são de Cristo



4.8-20 – Pela lei, ninguém é justificado, porque o justo viverá pela fé.



4.21-31 – Sara e Agar: Somos filhos não da escrava e sim da livre

MUDANDO O CENTRO DE MOTIVAÇÃO


5.1-12 – Se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos adiantará



5.13-15 – Amarás o teu próximo como a ti mesmo



5.16-26 – Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne



6.1-10 – Recomendações quanto ao cotidiano da Igreja



6.11-17 – Contraste entre Paulo e os mestres que queriam a circuncisão e Bênção Final

Aplicações


Lute contra o legalismo e outros “ismos”.



Volte ao Evangelho: graça e fé



Ande no Espírito


Liberdade



Amor



Santidade

