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Estudo PGM 20 - Gálatas (5.13-15)

“Libertos para Amar e Servir uns aos outros".

Amados irmãos, retomamos a questão importante do
contraste da Lei e o valor da Liberdade que temos pela
Graça.

No texto de hoje, Paulo interrompe uma linha de raciocínio para advertir
aos cristãos gálatas mais uma vez.
Amados, existe uma necessidade completa de mudança de mente na
vida Cristã.
Paulo exorta a vida no amor, e vida no amor não é pelo nosso jeito, não
pelos nossos costumes, mas do jeito de Deus e com a forma de pensar
dele.
Líder: Faça uma oração ou permita que alguém do Grupo ore.
Leitura inicial da passagem: GÁLATAS (5.13-15).
Desenvolvimento:
(v.s.13) A vida cristã pelo amor, deve seguir o exemplo do amor e da
graça de Deus para conosco.
Eis aqui um princípio para a vida Cristã: “O que um homem, não pode
arrumar em si, ou nos outros, ou em alguma situação é melhor
sofrer com paciência e perseverar na luta diária até que Deus
ordene de outro modo ou Ele mesmo mude”.
Assim demonstramos Humildade.
Viver pelo amor, é um exercício espiritual constante, verifique as
características do amor (1Coríntios 13.4-8a); observe, todas as
caraterísticas do amor, são coisas que nós desejamos que os outros
tenham conosco. Mas, ao invés de exigir isto, nós devíamos começar a
praticar com ações estas palavras com o nosso próximo. Isto é amar ao
próximo como a si mesmo.
Poucas vezes temos paciência para lidar com os erros dos outros, mas
muita paciência com os nossos erros.
Se alguém é admoestado uma ou duas vezes, se ainda assim persistir
no erro, não devemos brigar com a nossa força humana ou com
vontades carnais. Porém, lutar contra o pecado com discernimento e

com dependência em Deus, encomendar a Ele, que sabe tirar bem do
mal para que sua vontade seja feita e ele, seja honrado em seus servos
e por meio deles na obra final de transformação que é mérito exclusivo
de Deus.
(v.s.14) A ideia de boa vizinhança, a ideia de interação conjunta em prol
de um bem maior é uma ideia totalmente judaico-cristã. Paulo, ao falar
sobre este assunto, sabia que até os próprios judeus que tinham
diferenças com os gentios dariam ouvidos a este conceito.
O amor ao próximo, se refere muito a maneira que tratamos e lidamos
com pessoas, ao ajudar, ao julgar, ao falar com alguém ou sobre
alguém, a maneira que recebemos pessoas em casa, a maneira que
nos relacionamos com pessoas. Tudo isso irá dizer muito do nosso
relacionamento com Deus. Será que temos misericórdia com os outros,
assim como Deus tem misericórdia conosco? Nós, somos pacientes
para lidar com os pecados de alguém contra nós mesmos? Deus é
muito paciente conosco. Somos benevolentes e prontos para perdoar
quando alguém nos ofende? Ou estamos prontos para castigar e fazer
as pessoas sofrerem por nos ofender? A lei de Deus se resume em
amar ao próximo, procurar o bem dele. Lembre-se Cristo morreu por
nós quando ainda éramos pecadores.
(v.s.15) Paulo, se preocupa com a maneira que os cristãos estavam
lidando uns com os outros, ele disse que os ataques ao próprio corpo
trazem destruição, ataque entre irmãos é como se o próprio corpo
lutasse contra si mesmo. Não debe ser assim.
Para refletir:
-Como está a nossa vida em relação com os nossos irmãos?
-Às vezes o quadro pintado dos nossos relacionamentos está tão longe
da comunhão e o amor ideal de Deus para sua igreja e para seus filhos.
-Sejamos ferramentas do amor, da graça, da misericórdia. Para as
pessoas verem Cristo em nós.
-Sejamos promotores de Paz, porque Deus é a Nossa Paz!!
-Sejamos Luz para esse mundo que está longe do Senhor.

“O que sustenta a Vida, é o amor de Deus praticado entre irmãos!!”.
-Seja igual a Cristo…

OREMOS.


