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Gálatas 2:17-21

17. "Se, porém, procurando ser justificados em Cristo 
descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será 
Cristo então ministro do pecado? De modo algum!

18. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor.

19. Pois, por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para 
Deus.

20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, 
mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, 
vivo-a pela fé no filho de Deus, que me amou e se 
entregou por mim.

21. Não anulo a graça de Deus; pois, se a justiça vem pela lei, 
Cristo morreu inutilmente! "



7 afirmações sobre a morte de Cristo 

na carta de Paulo aos Gálatas

A cruz e a 
salvação

A cruz e a 
experiência

A cruz e a 
pregação

A cruz e a 
substituição

A cruz e a 
perseguição

A cruz e a 
santidade

A cruz e a 
vanglória



A carta aos Gálatas

 Escrita pelo apóstolo Paulo

 Destinada aos cristãos da 
região da Galácia, atual 
Turquia

 Provavelmente a primeira 
carta escrita por Paulo





Gálatas 6:12-17

12. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-
los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem 
perseguidos por causa da cruz de Cristo.

13. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei; querem, no 
entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo 
de vocês.

14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso 
Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, 
e eu para o mundo.

15. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova 
criação.

16. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa 
regra, e também sobre o Israel de Deus.

17. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as 
marcas de Jesus.



A carta aos Gálatas

 Paulo combate a ideia de que 
Jesus não era suficiente à 
salvação, que precisava de 
uma ação humana 
complementar 

 Um grupo de judeus 
convertidos pregavam que 
ainda havia a necessidade de 
rituais judaicos estabelecidos 
pela lei



Cuidado 

com outros 

evangelhos!

6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão 
rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, 
para seguirem outro evangelho

7. que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que 
algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o 
evangelho de Cristo.

8. Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho 
diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado!

9. Como já dissemos, agora repito: Se alguém lhes anuncia um 
evangelho diferente daquele que já receberam, que seja 
amaldiçoado!

10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de 
Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda 
estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de 
Cristo.

11. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim 
anunciado não é de origem humana.

12. Não o recebi de pessoa alguma nem me foi ele ensinado; pelo 
contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação.

Gálatas 1:6-12



7 afirmações sobre a morte de Cristo 

na carta de Paulo aos Gálatas

A cruz e a 
salvação

A cruz e a 
experiência

A cruz e a 
pregação

A cruz e a 
substituição

A cruz e a 
perseguição

A cruz e a 
santidade

A cruz e a 
vanglória



1. A cruz e a salvação

“A vocês, graça e paz da parte 
de Deus nosso Pai e do Senhor 
Jesus Cristo,

que se entregou a si mesmo por 
nossos pecados a fim de nos 
resgatar desta presente era 
perversa, segundo a vontade de 
nosso Deus e Pai,

a quem seja a glória para todo o 
sempre. Amém.”

Gálatas 1:3-5

Morte 
voluntária

• “se 
entregou”

Morte 
determinada

• “segundo a 
vontade de 
nosso Deus e 
Pai”

Por nossos 
pecados

• Pecado e 
morte

• Jesus nos 
substituiu

Para nos 
resgatar

• Jesus nos tirou 
desta era 
perversa



1. A cruz e a salvação

“A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor 

Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados a fim 

de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade 

de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo o sempre. 

Amém.”    Gálatas 1:3-5

Graça Paz Glória

Em Cristo nos 

reconciliamos 

com Deus

Jesus fez tudo em 

nosso favor

Sem nosso 

merecimento

Como nenhuma 

obra nossa é 

suficiente, o 

reconhecimento é 

todo para Deus

A 

salvação 
é pela fé



É sempre pela fé!

2. Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática 
da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé 
naquilo que ouviram?

3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo 
começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar 
pelo esforço próprio?

4. Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi 
inútil!

5. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre 
vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela 
fé com a qual receberam a palavra?

6. Considerem o exemplo de Abraão: "Ele creu em Deus, 
e isso lhe foi creditado como justiça".

7. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes 
é que são filhos de Abraão.

Gálatas 3:2-7



Aula para as crianças no YouTube

www.youtube.com/igrejaADBethel

Próxima aula – 19 de abril de 2020:

Continuação da lição de hoje

QUE DEUS NOS ABENÇOE


