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Estudo PGM 06 - Gálatas (2.11-14)

“Ferro, com Ferro se afia”
A falta de sinceridade e pretensão são grandes armas do inimigo

para desviar pessoas e induzir ao engano, ao erro e a uma
conduta moral duvidosa. Devemos Manter a verdade em todos os
aspectos da nossa Vida. (Pv 27.17)

O próprio Jesus também denunciava a falsidade com muita veemência e
firmeza. Isto faz a gente pensar que Deus não concorda com a falsidade.
Palavras chaves:

*Cefas*= Outro nome utilizado pelo apóstolo Pedro.
*Antioquia*=Cidade importante do império Romano no primeiro Século, no
contexto, a Antioquia era a primeira igreja estabelecida de Gentios, uma
comunidade de Cristãos fora de Jerusalém onde começou a Divulgação do
Evangelho de Cristo.
*Barnabé*;= O sobrenome de José, um levita, nativo de Chipre. Ele era um
distinto mestre cristão, companheiro e amigo de Paulo.

“Lutando contra a Hipocrisia”
Líder: Faça uma oração ou permita que alguém do Grupo ore.
Leitura inicial da passagem - GÁLATAS (2.11-14).
O apóstolo Paulo descreve a hipocrisia e falsidade como empecilho para o
amor. Veja (Rm 12.9). Na carta a Timóteo Paulo lida duas vezes com a
hipocrisia, recomendando a fé sem hipocrisia e depois advertindo contra a
consciência cauterizada dos hipócritas. Aqueles que têm maior facilidade para
julgar os supostos pecados dos outros, porém são bem diferentes na hora de
lidar com os próprios pecados.
(v.s 11) Neste verso podemos ver Paulo repreendendo o próprio Pedro
apóstolo de Cristo. Paulo realizou esta repreensão de forma pública para
demonstrar que a autoridade não está sobre a incoerência com a palavra.
A tradição judaica, sustentada por Jesus, orientava que era preciso advertir a
pessoa em Privado, para evitar causar vergonha ou comprometer a reputação
do infrator. Porém, Paulo trata a situação de Pedro como caso extremo.
(v.s 12) A tradição judaica dizia que os judeus não podiam ter comunhão à

mesa com os gentios. Isto era algo cultural e aceito entre os judeus. Porém, ao
falar de Gentios convertidos a Cristo, se trata de uma segregação e diferença
étnica que passa uma forma de superioridade judaica sobre os Gentios. Pedro
tinha se tornado uma pedra de tropeço, pois com essa atitude ele promovia
separatismo, quebrando a unidade da Igreja; o que violava a própria essência
do Evangelho. “Em Cristo todos são salvos, não importa nacionalidade,
não importa cor, não importa língua, ou cultura; em Cristo e só por Cristo
os homens podem ser salvos do pecado e da condenação”.
(v.s 13-14) O fato de Paulo repreender Pedro publicamente sugere que ele
considerava uma ofensa grave ao evangelho e precisava de uma correção
urgente. A hipocrisia tomou conta até de outros irmãos como o próprio
Barnabé. Além de ser uma oportunidade de testemunho ruim e de promover
divisão, uma atitude ruim de um líder estava contaminando outras pessoas na
igreja. “A hipocrisia e a falsidade foram sempre vistos com maus olhos.
Tanto filósofos como autores de textos de sabedoria condenavam este
ato”.
O apóstolo Paulo não mediu a repreensão quando um tipo de
comportamento ia totalmente em direção oposta ao Evangelho.

MEDITE:
-A exortação precisa acontecer de forma particular e com amor. Porém
ela se torna pública e necessária em qual momento ou situação?
-O único momento onde Cristão deve ser duro, é na defesa do evangelho.
-A bíblia é contra a hipocrisia. Um Cristão é chamado a não viver na
falsidade. De que maneiras um cristão pode demonstrar falsidade nos
dias de hoje?
-Provérbios fala que um irmão verdadeiro, sempre fala a verdade. A
incoerência não pode fazer parte da Vida Cristã.
“Não devemos fazer diferenças com pessoas nem nos considerarmos
superiores aos outros sem importar a nossa cultura, costumes,
nacionalidade, cor ou tradição. Todos precisamos de Cristo e seus
méritos”.

SENHOR LIVRA-ME DA HIPOCRISIA E DA FALSIDADE.
ORAÇÃO FINAL.


