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Estudo PGM 09 - Gálatas (3.11-14)

“O Justo viverá pela Fé”.
Os opositores do apóstolo Paulo, promoviam o cumprimento das

leis e rituais judaicos. Essas pessoas queriam minar a autoridade
de Paulo, não reconhecendo o apostolado dele. Eles procuravam
destruir o ensino de Paulo é invalidar a mensagem do evangelho.

Estas pessoas convidavam os convertidos pela mensagem ensinada por Paulo
para o que eles consideravam o evangelho completo, misturando elementos
do Judaísmo com a religião popular dos gregos (Ritos e proibição de
alimentos). Eles promoviam o Retorno a Lei. Paulo conclui que a mensagem
deles não era o evangelho (Gálatas 1.6-7).
Termos chaves:

*Redimir*=. Resgatar do poder de outro, mediante o pagamento de um valor.
(Deus comprou a Nossa Vida com o preço de sangue, A morte de Jesus trouxe
liberdade para todo aquele que nele crê).
*Maldição de Cristo. Ser pendurado num madeiro*= Toda pessoa que era
condenada por algum crime e era colocada num madeiro (Pendurado numa
árvore/ empalado, alguém colocado em lugar público como exemplo para as
pessoas do que não devia ser Feito, era alguém amaldiçoado, pois, a sua vida
era um exemplo de castigo aos infratores e corruptos). Jesus não cometeu
nenhuma infração, nenhum pecado, porém, ocupou o lugar de um criminoso,
foi pendurado num madeiro, numa cruz e se tornou pecado para nos salvar.
*Promessa do Espírito*= a Vida Eterna, desfrutar de um Relacionamento
com Deus.

“Jesus Nosso Salvador”
Líder: Faça uma oração ou permita que alguém do Grupo ore.
Leitura inicial da passagem - GÁLATAS (3.11-14).
No verso de número 10, podemos ressaltar que o apóstolo Paulo declara o
que a bíblia diz em (Dt 27.26); “Todo aquele que não persiste, na prática da lei
é amaldiçoado” = (Guardado para o dia do Juízo de Deus e está condenado).
(v.s. 11) Paulo Declara neste texto, que diante da lei ninguém pode se declarar
justo, pois a Lei ressalta nosso pecado. Então dessa forma, a única maneira

de sermos justos é pela “fé”. Acreditando em Deus que ele dá livremente o
perdão para aquele que crê em Jesus.
(v.s. 12)A Lei, não produz fé. Na verdade, seu princípio é a prática. Então
quem queria ser salvo por ela, tinha que cumprir toda ela. Mas sabemos
que ninguém podia pela própria força cumprir toda a Lei. Sabemos
também que quem peca num ponto, peca em tudo contra Deus.
(Romanos 3.20 - Tiago 2.10). Ninguém é justo ou salvo pela prática de
regras, de leis, ou tradições. Se alguém queria ser salvo, teria que cumprir
toda a Lei.
(v.s. 13) A Lei amaldiçoa os homens, pois, ela acusa nosso pecado, nos
torna pecadores. Mais, Cristo nos redimiu (Resgatou do poder do
pecado). Jesus se tornou Maldição em nosso Lugar (Cristo assumiu uma
posição de acusado, e se tornou pecado ao subir numa cruz). Na antiguidade
as pessoas penduradas em madeiro, elas se tornavam exemplo do que não
devia ser feito, sofriam as consequências dos seus atos. (Exemplo do
Padeiro do faraó em Gênesis 40.16-19). Pessoas que eram pegas cometendo
um crime pagavam com a própria vida.
Jesus, porém, não cometeu pecado, mas ele se tornou pecado em nosso lugar a
assumiu o castigo que pairava sobre nós. Ele nos resgatou assim do pecado
pagando com a própria vida
(v.s. 14) Amados, agora é evidente que sem a obra de Cristo não haveria
Salvação. Jesus fez o que somente ele podia fazer. (comprar a nossa
vida). Todos os que creem em Jesus e na obra que ele realizou têm agora
a possibilidade de participar da HERANÇA de Abraão = (Uma vida eterna,
um relacionamento com Deus o criador e a Garantia de que receberemos
tudo isso= O Espírito santo de Deus). Promessa do Espírito. Paulo
ressalta esta questão porque os judaizantes estavam dizendo que a obra de
Cristo não tornava os gentios participantes da herança de Abraão. Mas
Sabemos que somos igualmente abençoados e co-participantes da herança
eterna, não pela nossa capacidade, senão por aquele que por nos morreu e
ressuscitou Jesus Cristo o Senhor.
-TODA GLÓRIA, TODA HONRA E TODO LOUVOR A DEUS POR CAUSA
DE JESUS CRISTO!!

ORAÇÃO FINAL.


