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

Estudo PGM 18 - Gálatas (5.3-9)

“Viver a lei como regras para santificação significa
abrir mão do poder de Cristo”.
Paulo, o apóstolo de Cristo, manifestou a sua preocupação para
com os irmãos da Galácia, pois ele não queria que estes se
desviaram da Verdade. Um pequeno acréscimo a mensagem do

evangelho mudaria de forma errada o destino da Igreja. Seus ensinos, seus
frutos e objetivos acabariam sendo moldados por obras humanas e não pela
fé. Desta forma o evangelho das obras esvaziaria o evangelho da Graça.

“Paulo retoma as ideias contra o legalismo, para que de jeito nenhum os
gálatas abandonem a verdade da Graça”.

Líder: Faça uma oração ou permita que alguém do Grupo ore.
Leitura inicial da passagem - GÁLATAS (5.3-9).
A confiança dos Gálatas na circuncisão revelaria confiança em sua própria
capacidade de ganhar a salvação obedecendo à lei. Essa abordagem legal da
salvação os separaria de Cristo, pois o que Ele fez foi fornecer a salvação
como um dom (Graça). Eles se afastariam do método da graça de salvação se
escolhessem o método da lei. “Graça” era a palavra favorita de Paulo. Ele
usou 100 das 155 vezes que ocorreram no Novo Testamento. A Graça é o
centro da Salvação e da obra de Cristo.
Desenvolvimento:
Três aplicações sobre a realidade dos filhos da fé.
(v.s.3) Paulo retoma o tema do capítulo 5, quem quiser se submeter a uma
exigência da lei como médio de Salvação, então deve obedecer toda ela, já
que com Deus não tem parcialidade. Porém, fazendo isto estará trocando a
liberdade da Graça e escravizando-se à lei mosaica.
(v.s.4). Em vista das muitas promessas bíblicas de que Deus nunca retira Seu
dom de salvação, o versículo 4 não pode significar que os leitores perderam
sua salvação (por exemplo, João 1:12 ; 3:16, 36. João 5:24 ; João 6:47 ;
João 10:28-29 ; Rom. 8:31-39 ; e outros). Cair da Graça significa abrir mão
do poder de Cristo para nossa Santificação (Despojar do velho homem e se
revestir do novo) colocando e baseando em regras e tradições a mudança de
vida, como se fossem estas regras que trazem mudança. O maior problema
disso, é o resultado de uma má compreensão do Evangelho. Se entendemos
errado e vivemos errados, ensinaremos de forma errada. Resultado= uma

mensagem do evangelho baseado em obras. Paulo quer que os gálatas
entendam bem a Graça, para poder viver pela Graça e ensinar a ela
corretamente.
(v.s.5, 6) Paulo ataca o legalismo novamente, e reafirma que foi pela graça
que fomos justificados, assim a nossa esperança não reside em nós. O
legalismo anula o poder de Cristo. Paulo não queria que as suas igrejas
perdessem o foco de uma fé que produz a vida pelo amor. Aquele amor que te
leva a dar a vida para servir as pessoas. Não meramente ensinar um conjunto
de regras e tradições que só afastam a nossa mentalidade de Deus. (veja
Romanos 12.9-21 como exemplo de vida pelo amor).
(v.s.7,8,9) Paulo está desapontado, porque os gálatas tiveram um começo
bom, porém agora estavam em perigo de serem desqualificados da corrida da
vida cristã por causa da sua tolerância com algo que parece tão pequeno, mas
é muito grave. (Acrescentar a mensagem do evangelho + alguma coisa). O
perigo reside, na maneira errada que vivemos, decorrentes do que
aprendemos, e na maneira errada que ensinaremos porque viveremos
segundo a nossa vontade e não conforme a vontade de Deus.
(v.s.10) Entretanto, apesar de suas severas palavras para com os
judaizantes, Paulo acredita de forma otimista e com atitudes de confiança
de que Deus iria capacitar os gálatas para que não caíssem nessa
armadilha. Ele almeja que Deus tome conta daqueles que estavam sendo
de tropeço para os gálatas.
Para refletir:
-Você conhece o Evangelho de Cristo?
-Você entende o que significa viver pela Graça? Ou ainda pensa que temos
algo a fazer para sermos salvos?
-Se você tem dificuldade para entender a vida pela Graça, e a vida pela
liberdade no poder do Espírito Santo. Procure o seu líder e converse com ele.

Procure o seu Pastor, busque incansavelmente a compreensão de uma vida
de Santidade. Isto levará você a ter uma maior convicção de que se não fosse
a Graça, estaríamos perdidos.
-Coloque a bíblia acima de qualquer achismo, acima de qualquer pessoa, se
submeta a Deus, deixe ele falar contigo.
“O poder do Espírito Santo habita em você, Graças a Jesus Cristo e te dá
a oportunidade de viver um relacionamento único com Deus, o Criador”.

OREMOS.


