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Estudo PGM 08 - Gálatas (3.6-10)

“O Exemplo da Fé na vida de Abrãao”. (Justificado
pela fé sou uma bênção)
O testemunho da vida de Abraão é que: Fé em Deus, na sua

Palavra é suficiente como meio de justificação diante de Deus.
Palavras chaves:

*Justificação*=. Ser declarado Justo por um Juiz. Na bíblia a Justificação é
um título dado por Deus para alguém.
*Homem de fé*= Relacionamento do homem com Deus e com as coisas
divinas, (Crente) geralmente com a idéia inclusa de confiança e fervor santo
nascido da fé e unido com ela.
*Livro da Lei*= Os 10 mandamentos e os seus desdobramentos. Para os
judeus envolvia os mandamentos e também as tradições e costumes.

"Fé é crer em Deus”.
Líder: Faça uma oração ou permita que alguém do Grupo ore.
Leitura inicial da passagem - GÁLATAS (3.6-10).
O apóstolo Paulo continua falando sobre a importância da fé. Todo homem se
torna parte do povo de Deus, não apenas por uma questão cultural, nem por
tradição ou prática da Lei ou por rituais. “Todo aquele que crê,
simplesmente crê é justificado pela Fé”.
(v.s 6) Paulo encoraja os cristãos a considerarem Abraão. Ele creu em Deus
cf (Gn 15.6).
Abraão, mesmo não vendo, mesmo não sabendo para onde ia e o que
seria da vida dele, confiou em Deus. Isto lhe foi suficiente para ser
considerado justo pelo próprio Deus.
(v.s 7) Paulo continuou com a afirmação de que, os verdadeiros filhos de
Abraão são aqueles que colocam a sua fé em Deus. Isto ia diretamente contra
a visão judaica de que, para ser um filho de Abraão uma pessoa devia se
circuncidar, guardar datas, cumprir certos rituais ou certas regras e então
poder dizer que eram filhos de Abraão, filhos da Fé, enfim crentes.
(v.s 8) Em Abraão, na sua história, pode ser vista a forma em que Deus
lidou com os Gentios. Abraão era gentio e ainda assim foi chamado por

Deus, se tornou amigo de Deus e foi justificado por ter Crido em Deus.
Para Abraão ser justificado, bastou somente ele ter colocado a sua confiança
na Palavra de Deus. Isto lhe foi Creditado por Justiça. (c.f Gn 15:6; Rm 4:3;
Tg 2:23. )
(v.s 9) Essa fé de Abraão, o tornou justo diante de Deus e com as ações
decorrentes dessa fé, através dele, de Abraão todas as nações são
abençoadas em Cristo, pois o Cristo veio da linhagem de Abraão.
“Um ato de fé em Deus pode tornar-se uma bênção enorme para aqueles
que estão à nossa volta”.
(v.s 10) Esta porção da passagem é muito importante para compreender que a
Lei nunca teve o intuito de Salvar. Na Verdade a Lei veio para submeter todos
os homens a maldição da consciência de Pecado, assim todos estão sob o
juízo de Deus. Então ninguém pode se declarar justo a si mesmo.
(Rm 3.19-20/ Rm 12.1) SOMENTE TEMOS SALVAÇÃO E JUSTIÇA
MEDIANTE A FÉ EM CRISTO E NA SUA OBRA, ASSIM TEMOS JUSTIÇA
DIANTE DE DEUS”

PARA REFLETIR:
-Para o que serve a Lei diante de Deus?
-Quais são os frutos ou Resultados de Colocar a Nossa Fé no Senhor?
-O que me torna membro da Família de Deus? Costumes, tradições, leis
humanas, padrões humanos?
-Só a Graça de Deus é suficiente para a Salvação? ou há outra coisa?
- Em Gálatas, Paulo declara, que Deus prenunciou o evangelho a Abraão
Pense e considere, que Grande ato de fé Abraão Realizou. Primeiro, crendo
em Deus, sem ter nenhuma garantia do que viria, com 75 anos nas costas,
sem filhos, sem herdeiro, sem saber para onde ia (vá para a terra que te
mostrarei). Abraão Creu em Deus  e lhe foi creditado Justiça.
-Deus pede que nós acreditemos no nome de Jesus como único e suficiente
Salvador da nossa Vida. Isto é suficiente para Deus justificar a nossa Vida.
NOS TORNANDO ASSIM SEUS FILHOS c.f (João 1.12)
“DEPOSITE A SUA FÉ EM DEUS, CRENDO EM JESUS COMO
SALVADOR”

ORAÇÃO FINAL.


