
Pequenos Grupos Multiplicadores - IECI - 2022. GÁLATAS = “ENTENDENDO A NOSSA LIBERDADE EM CRISTO”.

Estudo PGM 01 - Gálatas (1.1-5)

“Uma carta de liberdade”
O apóstolo Paulo escreve esta carta com um propósito.
Encorajar aos cristãos que moravam na Região da Galácia
no antigo império romano a viverem entendendo a liberdade

que Cristo lhes outorgou uma vez que eles creram no seu Nome.

Palavras chaves:
*Gentios: pessoa que não faz parte do povo de Israel até hoje.
*Apóstolo: Alguém que testemunha algo, no cristianismo do primeiro
século apóstolo era alguém que tinha sido ensinado pelo próprio Senhor
Jesus.
*Ressurreição: voltar a vida dentre os mortos, sobre a ressurreição de
cristo, ele continua vivo pela eternidade, esta verdade é um alicerce
fundamental para os cristãos.

Um chamado Real e verdadeiro.
Líder: Faça uma oração ou permita que alguém do Grupo ore.
Leitura inicial da passagem - GÁLATAS (1. 1-5)
É Importante ao lermos considerar que o texto, não é para nós
diretamente, é para os irmãos da Igreja da Galácia do 1º século.
Algumas pessoas estavam ao parecer desacreditando o que Paulo fazia,
de que ele não era nenhum apóstolo, e que por essa razão não deveriam
ouvi-lo. Baseavam esta acusação no fato de que ele nunca foi parte dos
doze apóstolos de Jesus e também que em outro momento ele tinha sido
um dos maiores perseguidores da Igreja (Atos 8.3) faz referência a Saulo,
que depois se tornou Paulo.
Explicação:
(v.s 1) Paulo se chama a si mesmo apóstolo, em seguida ele menciona
que não foi por ele mesmo que ele adquiriu esse título, nem por homens,
mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que ressuscitou a Jesus dentre os
mortos. isto quer dizer que aquele que tem poder para ressuscitar é o

mesmo que o escolheu e chamou para levar a mensagem de Cristo.
- Deus tem o poder para ressuscitar pessoas, ele também tem poder
para chamar ao pior dos pecadores ao seus Pés para servi-lo.
-Não importa o tipo de pecado que já fizemos, Deus é capaz de
perdoar com poder e por meio de Jesus Cristo a todos os pecadores.
(v.s 2) Paulo menciona que ele não está sozinho, ele está junto com os
irmãos, para realizar a obra de falar de Deus, de representar a Deus
“Um seguidor de Cristo nunca anda sozinho nem busca seus
próprios interesses”.
(v.3)Paulo ao escrever a Carta, não está querendo promover intrigas, ao
contrário ele deseja a Paz e derramar graça e alegria na vida dos que
lêem essa carta. Novamente, não algo que vem dele, mais do Nosso
Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo.
(v.4) Paulo explica que ele também precisa da Salvação, ele um apóstolo
também precisa do sangue de Jesus, assim como todos. Paulo explica a
obra de Cristo, a entrega e o sacrifício de cristo pelos nossos pecados,
pela vontade de Deus “Deus quis salvar ao homem por isso entregou
o seu Filho” ( João 3.16)
(v.5) Por toda essa obra e porque Deus é Bom a Ele seja a Glória pela
Eternidade AMÉM.

MEDITE:
-Quem é aquele que é capaz de ressuscitar os mortos e Salvar o pior
dos pecadores e ainda usá-lo para sua obra?
-Alguém pode assumir por si mesmo uma autoridade se esta não lhe
foi outorgada?
-Um seguidor de Cristo pode caminhar sozinho na Vida?
(1)O amor de Cristo é um amor que se entregou e padeceu.
(2) O amor de Cristo é um amor que venceu e triunfou.
(3) O amor de Cristo é o amorperfeito porque está respaldado por
esse infinito poder que nada pode frustrar e que pode libertar
qualquer ser amado da escravidão do pecado.

ORAÇÃO FINAL.


