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Estudo PGM 02 - Gálatas (1.6-10)

“O Evangelho é Revolucionário.”
O Evangelho de Jesus Cristo, se trata das boas notícias de
Deus para os homens. "Estávamos separados de Deus,
longe da possibilidade de compartilhar a vida com Ele;

Destinados a morrer e permanecer separados de um Deus Santo. Porém
Ele mesmo, o próprio Deus, estabeleceu um meio de reconciliação. Seu
Filho Jesus Cristo”.
Deus aceitou a obra de Cristo, sua morte, seu sacrifício ressuscitando-o
dentre os mortos, para que todo aquele que crê em Cristo adquira a
salvação, pela fé, e um eterno Relacionamento com Deus o Pai .
Palavras chaves:
*Evangelho: No NT usado especialmente para as boas novas do
vindouro reino de Deus, e da salvação a ser obtida nele por meio
de Cristo, e do que se relaciona com esta salvação
*Anjo dos céus: Um anjo é um mensageiro, um mensageiro do céu.
*anátema,amaldiçoado:algo dedicado a Deus sem esperança de ser
redimida, alguém amaldiçoado, dedicado ao mais terrível dia da ira.

Um chamado Real e verdadeiro.
Líder: Faça uma oração ou permita que alguém do Grupo ore.
Leitura inicial da passagem - GÁLATAS (1.6-10)
É Importante ao lermos considerar que o texto, não é para nós
diretamente, é para os irmãos da Igreja da Galácia do 1º século.
O apóstolo Paulo, vê as coisas com uma certa surpresa em relação às
gálatas, pois pelo que aparenta ele tinha ensinado o Evangelho de Cristo,
e muito rápido os gálatas tinham abandonado isso, adicionando outras
coisas ao que lhe tinha sido ensinado.
(v.s 6-7) Pessoas estavam perturbando o evangelho, acrescentando
coisas, pervertendo os ensinamentos de Paulo sobre Jesus e o
significado da sua obra de Salvação.
(O ensino praticado pelos falsos mestres, dizia que a obra de Jesus Cristo
não era suficiente para perdoar pecados! Que para ser salvo cada um

teria que viver segundo a Lei, os 10 mandamentos. E acrescentar ao seu
comportamento uma conduta diferente, viver como os judeus. Por
exemplo, os homens deviam ser circuncidados e adotar todos os
comportamentos dos judeus, não comer certos alimentos e viver como um
judeu, somente assim a salvação seria “real ou verdadeira”. Somente
assim o Sacrifício de Cristo teria poder para perdoar pecados e Salvar da
condenação)
(v.s8-9) PAULO CHAMA ESTE ENSINO DE ANÁTEMA.
(AMALDIÇOADO)
Ainda que um anjo, ou nós mesmos Ensinemos algo diferente não há
Salvação em nenhuma obra humana, só em Cristo e o único que
devemos fazer para ser salvos é CRER em Jesus, em sua morte, em sua
Ressurreição e seremos salvos. ESTO É GRAÇA!!

(v.s 10) Paulo fala sobre o Temor a Homens, às vezes algumas pessoas
tem medo do que os outros homens pensam sobre Eles, e assumem uma
postura (legalista= alguém que crê ter uma moral superior aos outros,
pessoas que acreditam serem boas)
“Se pessoas boas vão para o céu, logo Jesus e a sua obra não são
necessários".
Este é um erro comum, pessoas pensam que todas as pessoas BOAS,
independente da sua Religião ou crença podem conhecer ou estar com
Deus. Será que nosso Evangelho é o verdadeiro.?
-Em que tipo de regras, costumes, tradição (ir a igreja, ou costumes da
casa), roupas, comidas, bebidas, batismos, leis, depositamos nossa
confiança para sermos Salvos, em algum ídolo, alguma boa obra.

“Paulo lida com esta porção da bíblia de maneira tão séria,
porque a Salvação vem somente pela Fé em Jesus, não
podemos nem devemos acrescentar nada nem ninguém a isto,
é um Assunto de vida ou morte”.

ORAÇÃO FINAL.


