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INTRODUÇÃO

No nosso último encontro,  estudamos sobre  a  contribuição histórica  da Reforma Protestante  no que diz

respeito aos seus princípios fundamentais: os cinco solas. Também começamos a estudar o primeiro: o sola

fide (somente a fé). Vimos que a fé em Jesus é a única forma de sermos justificados diante de Deus e fizemos

menção ao que o apóstolo Paulo disse aos romanos, acerca da justificação pela fé. Esse assunto também foi

tratado, de forma bem enfática, com os gálatas e, agora, continuaremos a refletir sobre a fé, mas a partir dos

acontecimentos das igrejas da Galácia, parte central da atual Turquia.

O QUE ESTAVA ACONTECENDO NAS IGREJAS DA GALÁCIA?

No início da epístola, Paulo já se diz maravilhado com as mudanças que estavam acontecendo nas igrejas!

Segundo ele, os irmãos tinham deixado o evangelho de Cristo e passado para outro. Entretanto, afirma que,

ainda que um anjo do céu anunciasse outro evangelho, ninguém deveria se afastar do que ele pregava. No

evangelho pregado por Paulo, a graça é superior à Lei.

A LEI NÃO SALVA, MAS CONDUZ A CRISTO?

Depois de se referir aos irmãos como “insensatos”, Paulo fez a seguinte pergunta:  “recebestes o Espírito

pelas obras da lei ou pela pregação da fé?” (Gl 3:2). Para explicar a importância da fé, usa o exemplo de

Abraão. Este creu em Deus, muito antes da Lei de Moisés, cerca de 430 anos antes, e foi isso que o fez

aceitável diante de Dele. Paulo explica que a Lei foi ordenada por causa das transgressões humanas e ela não

é contra  as promessas de Deus, ao contrário, serve de guia para nos conduzir a Cristo, visto que aponta o

padrão moral  que o homem deve seguir  para  agradar  a Deus.  O apóstolo deixa claro,  entretanto,  que a

liberdade que temos em Cristo não deve nos dar ocasião para pecar. Em Cristo,  devemos ser uma nova

criatura e andar em Espírito (Gl 5:13-25)

APLICAÇÃO DA PALAVRA E MOMENTO DE COMPARTILHAMENTO

Temos vivido uma vida que permite às pessoas ao nosso redor perceberem que somos servos de Deus? Ou

seja, nossa conduta evidencia que temos um padrão moral diferente do do mundo e, por isso, glorifica o nome

Dele?

CONCLUSÃO

A fé em Jesus Cristo e a observação dos seus preceitos e ensinamentos, além de nos conduzir à vida eterna,

nos proporciona uma vida cheia de paz e de felicidade. Se compreendermos que, depois de crer, devemos ser

transformados pela Palavra, teremos compreendido a razão pela qual Jesus morreu na cruz em nosso lugar.

Missª Alessandra Grangeiro


