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Estudo PGM 10 - Gálatas (3.15-18)

“A Lei não pode invalidar as promessas de Deus”.

O apóstolo Paulo, inicia uma declaração sobre a importância de
uma aliança. As alianças são parecidas com um contrato. Cabe
ressaltar que uma aliança feita por Deus não pode ser revogada

e dada como vazia. Isto é, Deus manifesta o seu caráter nas alianças sua
fidelidade, amor, honra a sua Palavra, bondade graça estão sempre presentes.
Termos-chave:
*Testamento*=.última disposição que alguém faz de suas posses terrenas
antes de sua morte, testamento ou vontade. Na Palavra de Deus pode se
chamar também aos pactos, acordos de Deus com seu povo ou com alguém..
*Ratificado*=. Quando algo é validado, confirmado publicamente e de
forma solene. Exemplo: Para que um acordo seja válido, todas as partes
envolvidas devem sinalizar o consenso com os direitos e obrigações citadas no
documento. Para isso, é feito um termo de ratificação de contrato, que tem essa função.
A obra salvífica de Cristo é visível Na aliança de Deus com Abraão em (Gênesis 15.18)
(A tua descendência darei esta terra ).
*Aliança*= Uma aliança dentro da Bíblia, é vista como um contrato. Sua
assinatura no contexto da Bíblia sempre envolvia um pacto de sangue.
Um compromisso que envolve a própria vida das partes comprometidas. No
caso do não cumprimento do dever dentro de uma promessa, o indivíduo
envolvido no contrato poderia pagar com a própria Vida.

“A Lei x A Promessa de Deus”.
Líder: Faça uma oração ou permita que alguém do Grupo ore.
Leitura inicial da passagem - GÁLATAS (3.15-18).
Na passagem em destaque para o estudo. Paulo irá ressaltar que a nossa
salvação, e o meio dela, sempre esteve garantida por Deus.
“Se a Lei fosse uma forma de Salvação, significa que não precisaríamos de
Salvador”.
Estudar a Aliança Abraâmica (Gênesis para uma correta compreensão da
Passagem.
(A aliança = isto é as promessas, em nada dependem de Abraão ou seus
descendentes, tudo depende somente de Deus).
(v.s. 15) É provável que o significado de testamento aqui seja o “último
desejo”, o mesmo, não pode ser mudado depois de confirmado. Grande parte
dos empregos da palavra diatheke no Novo Testamento refere-se a uma

aliança ou um acordo, UM CONTRATO que Deus fez com Seu povo ou
mesmo com alguma pessoa. As promessas de Deus na sua grande maioria,
são de compromisso incondicional.
(v.s. 16) Jesus Cristo é o cumprimento da aliança (Gl 3.15) que Deus fez com
Abraão. Embora, de certo modo, todos os judeus sejam a descendência física
de Abraão, Cristo é o foco final das promessas de Deus, a maior posteridade
em Cristo e por meio de Cristo, os cristãos são descendentes espirituais de
Abraão e participantes da promessa pela fé (Gl 3.29).
(v.s. 17)Quatrocentos e trinta anos foi o período de tempo em que Israel
permaneceu no Egito antes do Êxodo (Êx 12.40,41). A lei, que foi validada no
final destes séculos, não anula nem invalida a aliança permanente de Deus
com Abraão (Gn 15.18) Pois a Garantia da promessa sempre foi o próprio
Deus, não o cumprimento da Lei.
(v.s. 18) A Lei de Moisés e a promessa que Deus fez a Abraão estavam em
desacordo uma com a outra. A Lei veio para revelar pecados e a promessa é a
palavra de Deus, da qual nos apropriamos pela fé. Paulo mostrou que a visão
dos falsos mestres sobre que a Lei era o cumprimento da aliança abraâmica
não tinha base nas Escrituras. Nunca a Salvação veio pela Lei, senão que a
participação na herança eterna sempre foi através da fé na promessa
(CRISTO).
Paulo ressalta com veemência que Deus não acrescenta exigências extras
para a Salvação, visto que ele mesmo já tinha prometido o meio, as exigências
e a condição de que as suas promessas seriam cumpridas.
Se Deus era a Garantia de todas as coisas, porque ele haveria de acrescentar
outra coisa?? Obediência a lei, ordenanças, rituais, tradições, um check list.
(Não) Para a Salvação do homem, somente crer em Cristo e depositar a nossa
fé nele, é suficiente.

Para Refletir:
1- Como os detalhes da cerimônia da aliança entre Deus e Abraão servem de
incentivo e trazem esperança para você?
2-Em que momentos da Vida você se vê mais tentado a se tornar aceitável a
Deus pelo seu próprio esforço?
3-O que gera desespero na sua Vida? (Considere e reflita).
O que lhe faz sentir orgulho de si mesmo no seu relacionamento com Deus?

ORAÇÃO FINAL.


