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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



7 afirmações sobre a morte de Cristo 

na carta de Paulo aos Gálatas
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6. A cruz e 

a santidade

“Os que pertencem a Cristo 
Jesus crucificaram a carne, com 
as suas paixões e os seus 
desejos.”    Gálatas 5:24

Ser santo significa ser separado 
para Deus.

A santidade é o processo de 
nossa adaptação ao padrão de 
santidade de Deus, com base 
no modelo de Cristo Jesus e por 
uma obra do Espírito Santo em 
nós.



6. A cruz e a santidade

Gl 1 e 2

•A 
autoridade 
do 
Evangelho 
e de Paulo

Gl 3

•A salvação 
é pela fé, 
não pela 
obediência 
à lei

Gl 3.26 a 4.7

•Quem é a 
Igreja?



Gálatas 3.26 a 4.7

Filhos de Deus mediante a fé em 

Cristo Jesus (Gl 3.26)

Todos são um em Cristo Jesus (Gl

3.28)

Todos são descendência de 

Abraão (Gl 3.29)

Somos filhos e herdeiros, 

adotados por Deus por meio de 

Jesus Cristo (Gl 4.1 a 7)

26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus,

27. pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram.

28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher; 
pois todos são um em Cristo Jesus.

29. E, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros 
segundo a promessa.

1. Digo porém que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada 
difere de um escravo, embora seja dono de tudo.

2. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o 
tempo determinado por seu pai.

3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos 
escravizados aos princípios elementares do mundo.

4. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, 
nascido de mulher, nascido debaixo da lei,

5. a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a 
adoção de filhos.

6. E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus 
corações, o qual clama: "Aba, Pai".

7. Assim, você já não é mais escravo, mas filho; e, por ser filho, Deus 
também o tornou herdeiro.



6. A cruz e a santidade

Gl 4.8 a 20

• As 
verdadeiras 
intenções 
dos 
legalistas

Escravidão (v 9)

Atenção para si

mesmos (v 17)

Paulo os trata 

como filhos (v 19) 

– um retrato de um 

verdadeiro pastor

Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por 
natureza, não são deuses.
Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecidos, como é que 
estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem 
ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, 
ocasiões específicas e anos! Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis.
Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em 
nada vocês me ofenderam; como sabem, foi por causa de uma doença que lhes 
preguei o evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma 
provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém; pelo contrário, 
receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que 
aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam 
arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por lhes 
dizer a verdade?
Os que fazem tanto esforço para agradá-los, não agem bem, mas querem isolá-los a 
fim de que vocês também mostrem zelo por eles.
É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente.
Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo 
seja formado em vocês.
Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo 
quanto a vocês.



6. A cruz e a santidade

Gl 4.21 a 31

•A alegoria 
de Sara e 
Hagar

Hagar: filhos da 

escravidão – Aliança da 

lei, da ação humana

Sara: filhos da promessa 

– Aliança da fé, da ação 

divina

21. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei: Acaso vocês não 
ouvem a lei?

22. Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre.

23. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu 
mediante promessa.

24. Isso é usado aqui como uma ilustração; estas mulheres representam duas 
alianças. Uma aliança procede do monte Sinai e gera filhos para a 
escravidão: esta é Hagar.

25. Hagar representa o monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de 
Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos.

26. Mas a Jerusalém do alto é livre, e essa é a nossa mãe.

27. Pois está escrito: "Regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho; grite de 
alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto; porque mais são os 
filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido".

28. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque.

29. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido 
segundo o Espírito. O mesmo acontece agora.

30. Mas o que diz a Escritura? "Mande embora a escrava e o seu filho, porque o 
filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre".

31. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre.



6. A cruz e a santidade

Gl 5. 1 a 15

•A 
liberdade 
em Cristo 
Jesus

Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, 

permaneçam firmes e não se deixem submeter 

novamente a um jugo de escravidão.

Gálatas 5:1

Vocês, que procuram ser justificados pela lei, 

separaram-se de Cristo; caíram da graça.

Gálatas 5:4

Vocês corriam bem. Quem os impediu 

de continuar obedecendo à verdade? 

Tal persuasão não provém daquele que 

os chama. "Um pouco de fermento 

leveda toda a massa".

Gálatas 5:7-9

Irmãos, vocês foram chamados para a 

liberdade. Mas não usem a liberdade 

para dar ocasião à vontade da carne; 

pelo contrário, sirvam uns aos outros 

mediante o amor.

Gálatas 5:13



6. A cruz e a santidade

Gl 5. 16 a 26

• A santidade 
é a obra do 
Espírito 
Santo em 
nós

Por isso digo: vivam pelo Espírito, e de 

modo nenhum satisfarão os desejos da 

carne.

Pois a carne deseja o que é contrário ao 

Espírito; e o Espírito, o que é contrário à 

carne. Eles estão em conflito um com o 

outro, de modo que vocês não fazem o 

que desejam.

Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, 

não estão debaixo da lei.

Gálatas 5:16-18



6. A cruz e a santidade

Ora, as obras da carne são 

manifestas: imoralidade sexual, 

impureza e libertinagem;

idolatria e feitiçaria; ódio, discórdia, 

ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, 

facções e inveja; embriaguez, 

orgias e coisas semelhantes.

Eu os advirto, como antes já os 

adverti, que os que praticam essas 

coisas não herdarão o Reino de 

Deus.

Gálatas 5:19-21

Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, 

paz, paciência, amabilidade, 

bondade, fidelidade,

mansidão e domínio próprio.

Contra essas coisas não há lei.

Gálatas 5:22,23
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7. A cruz e a vanglória

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.

Gálatas 6:14

Jesus foi quem fez tudo, por amor.

Por nossos méritos, só nos resta a 

condenação.

Em Cristo, morremos para o mundo e

para a carne.

E agora vivemos no Espírito, para 

uma vida de santidade.

Só a Deus toda a Glória!



Todos os slides estão disponíveis em 

www.adbethel.com.br/escola

Aula para as crianças no YouTube

www.youtube.com/igrejaADBethel

Próxima aula – 10 de maio de 2020:

Lição 17: O túmulo vazio valida a cruz de Cristo

QUE DEUS NOS ABENÇOE

http://www.adbethel.com.br/escola

