
Aula 15

A influência da cruz –

parte 2
ESCOLA BÍBLICA BETHEL

CURSO “A CRUZ DE CRISTO” – CLASSE ADULTOS

19 DE ABRIL DE 2020 – AULA ONLINE



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



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
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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
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2. A cruz e a experiência

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

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.

Não anulo a graça de Deus; pois, se a justiça vem pela lei, Cristo 

morreu inutilmente!

Gálatas 2:19-21



2. A cruz e a experiência

Qual foi o papel da lei?

Definir o erro

• “Qual era então o propósito da lei? 
Foi acrescentada por causa das 
transgressões, até que viesse o 
Descendente a quem se referia a 
promessa, e foi promulgada por meio 
de anjos, pela mão de um 
mediador.” Gálatas 3:19

• “A lei foi introduzida para que a 
transgressão fosse ressaltada. Mas 
onde aumentou o pecado, 
transbordou a graça.” Romanos 5:20

Guiar até Cristo

• “Assim, a lei foi o nosso tutor até 
Cristo, para que fôssemos justificados 
pela fé. Agora, porém, tendo 
chegado a fé, já não estamos mais 
sob o controle do tutor.”
Gálatas 3:24,25



2. A cruz e a experiência

"Se, porém, procurando ser justificados 
em Cristo descobrimos que nós 

mesmos somos pecadores, será Cristo 
então ministro do pecado? De modo 

algum!” Gálatas 2:17

“sabemos que ninguém é justificado 
pela prática da lei, mas mediante a fé 

em Jesus Cristo. Assim, nós também 
cremos em Cristo Jesus para sermos 
justificados pela fé em Cristo, e não 

pela prática da lei, porque pela 
prática da lei ninguém será justificado.

Gálatas 2:16



Romanos 6

Morremos para o pecado

1. Que diremos então? Continuaremos pecando para 

que a graça aumente?

2. De maneira nenhuma! Nós, os que morremos para 

o pecado, como podemos continuar vivendo nele?



Romanos 6

Temos uma nova vida
3. Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em 

sua morte?

4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como 

Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova.

5. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também 

na semelhança da sua ressurreição.

6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado 

seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado;

7. pois quem morreu, foi justificado do pecado.

8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos.

9. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez: a morte 

não tem mais domínio sobre ele.

10. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas; mas vivendo, vive para Deus.

11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus.



Romanos 6

Somos instrumentos de justiça

12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os 

seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus 

desejos.

13. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como 

instrumentos de injustiça; antes ofereçam-se a Deus como quem 

voltou da morte para a vida; e ofereçam os membros dos seus 

corpos a ele, como instrumentos de justiça.

14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo 

da lei, mas debaixo da graça.



Romanos 6

Servos de Deus
15. E então? Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo 

da graça? De maneira nenhuma!

16. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer 

como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem: escravos 

do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça?

17. Mas, graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido escravos do 

pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi 

transmitida.

18. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça.

19. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. 

Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em 

escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos 

agora em escravidão à justiça que leva à santidade.



Romanos 6

A vida eterna

20. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da 

justiça.

21. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se 

envergonham? O fim delas é a morte!

22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram 

escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu 

fim é a vida eterna.

23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus 

é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.



“Considerem: 
uma árvore
boa dá bom
fruto; uma
árvore ruim, dá
fruto ruim, pois 
uma árvore é 
conhecida por 
seu fruto.”

Mateus 12:33



Fariseu x Publicano

(Lc 18.10-14)

Nunca se veja como alguém que acha 

que conseguirá convencer a Deus com 

sua própria justiça.

Isso é voltar à escravidão da lei e da 

morte, além de ignorar a obra de Cristo. 

“Eu lhes digo 

que este 

homem, e 

não o outro, 

foi para casa 

justificado 

diante de 

Deus.”

Lucas 18:14



Aula para as crianças no YouTube

www.youtube.com/igrejaADBethel

Próxima aula – 26 de abril de 2020:

Continuação da lição de hoje

QUE DEUS NOS ABENÇOE


