
Pequenos Grupos Multiplicadores - IECI - 2022. GÁLATAS = “ENTENDENDO A NOSSA LIBERDADE EM CRISTO”.

Estudo PGM 13 - Gálatas (4.1-7)

“Não mais escravos, senão Livres e herdeiros”.
Continuando sua defesa da fé na Lei mosaica, Paulo cita uma
ilustração da vida familiar. Ele fez isso para esclarecer a condição
dos crentes em contraste com os nomistas e para alertar seus
leitores a abandonar a prática legalista da lei.

Paulo usa uma ilustração comum às famílias da época para se referir à nova
realidade dos gálatas em Cristo. (IMPORTANTE) Ao referir o exemplo de
herdeiros, ele fala sobre estágios na história da Salvação, o plano de
Deus. Não de uma história pessoal.

Termos-chave:
*herdeiros*= no uso messiânico do contexto, aquele que recebe sua posse
por direito de filiação; aquele que adquiriu ou obteve a porção que lhe foi ou
será atribuída.
*Princípios Elementares*= significa principalmente o primeiro aprendizado; é
usado para as letras do alfabeto, o ABC, e então, porque o aprendizado do
ABC é a primeira lição na educação literária, passa a significar 'rudimentos',
primeiros princípios, 'elementos' que compõem o mundo material. Aqui, Paulo
traz a ideia de que as coisas elementares são o primeiro aprendizado. A lei
para os judeus e a prática pagã para os gentios. Estes eram rudimentos aos
quais estavam escravizados todos antes da obra de Cristo.
*Aba Pai*= Uma mistura do aramaico e grego, formam esta frase. Pai,
paizinho. Chamar Deus de Pai era dizer que a sua natureza e seu caráter
estava presente em quem pronunciava a frase.

Líder: Faça uma oração ou permita que alguém do Grupo ore.

Leitura inicial da passagem - GÁLATAS (4.1-7).
Desenvolvimento:
(v.s.1-2) O apóstolo Paulo se refere a uma ilustração para explicar a obra da
Salvação, ele conta uma metáfora fazendo alusão a qual era a situação tanto
do judeu quanto do gentio, ambos eram como escravos, sujeitos a um duro
tutor, A Lei (mosaica)judeus; A lei (moral) Gentios.
(v.s.3)No império Romano um herdeiro, ainda que fosse dono de tudo, não
podia usufruir dos bens até chegar a idade plena. No desconhecimento da
obra de cristo, todos eram menores e sujeitos a escravidão da lei, assim
israelitas eram herdeiros, porém julgados igualmente como os gentios,

devido à Lei até que se cumpriu o tempo de Deus.
(v.s.4-5) No tempo certo de Deus, Deus manda o seu filho, nascido de mulher,
para ter uma natureza 100% humana e 100% divina, para cumprir as
exigências da Lei, agora por meio de Cristo podemos assumir o papel de filhos
adotados. Em Roma um filho adotado era tanto herdeiro quanto um filho
legítimo. A obra da Vida, morte e ressurreição Cristo é um termo de adoção
àquele que nele confia é também filho.
(v.s.6) Na lei romana, para a adoção era necessária uma testemunha,
Observe que, o Espírito Santo que habita agora em nós clama e
<<testemunha>> para nós que somos filhos de Deus, é ele que permite que
tenhamos agora a possibilidade de Compartilhar da natureza de Deus (ter o
seu caráter, a sua mente) clamando Abba, Pai.
(v.s 7) Este versículo é um dos mais importantes para nossa Salvação.
"Assim vocês não são mais escravos; vocês são filhos. E, já que são filhos,
Deus lhes dará tudo o que ele tem para dar aos seus filhos”.
Uma vez em Cristo e por meio da fé nele, temos a possibilidade de receber
todas as promessas feitas aos filhos de Deus. (Salvação eterna; Perdão
eterno dos nossos Pecados; Habitação do espírito Santo em nós; A
construção do caráter de Cristo em nós; De Reinar com Cristo se
juntamente com ele participamos dos seus sofrimentos.)

Para refletir:
> O que mais o entusiasma neste trecho da bíblia?
>De todas as promessas que Deus já te deu, você pode ver alguma
claramente se cumprindo na sua Vida?
> Se Deus é o dono de todas as coisas e agora eu sei que sou filho dele, que
certeza isso me traz?
>Usar a Palavra Abba significa intimidade pessoal com Deus, se agora você
sabe que Deus é seu Pai, qual é o nível de intimidade que você cultiva com
ele.
>Na minha luta contra o mundo, estou agindo como um escravo que tem
medo, ou como um filho seguro e confiante do amor do meu Pai?

“Louvado seja o Deus eterno por permitir que façamos parte da sua
família, um Reino de sacerdotes, filhos pela Fé em Deus e na obra do seu
filho Jesus Cristo”
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