Aula 02

EPÍSTOLA DE PAULO AOS GÁLATAS
“Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes
e não vos submetais, de novo, a jugo de escravidão” (Gl 5:1).
• A Epístola aos Gálatas foi escrita da cidade de Antioquia, no
ano 48 d.C., logo após a 1ª viagem.
• É a primeira carta escrita por Paulo e um dos primeiros livros
do Novo Testamento.
• Paulo havia passado pela região sul da Galácia, ao final da
sua 1ª viagem missionária (anos 47, 48).

Propósitos
1. Combater heresias judaizantes;
2. A Salvação é exclusivamente pela fé e não por obras da Lei;
3. Defender o apostolado de Paulo;
4. Combater o legalismo.

• Esta carta é importantíssima, pois defende a sã doutrina, isto
é, a salvação exclusivamente pela fé no sacrifício de Jesus
Cristo a nosso favor. “Admira-me que estejais passando tão
depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para
outro evangelho” (Gl 1:6).
• Evangelho (ewangelion) significa “boas novas”. Qual era o
evangelho verdadeiro que Paulo pregava? “Irmãos, venho
lembrar-vos o evangelho que vos anunciei,…: Cristo morreu
pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi
sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as
Escrituras” (1 Co 15:1,3,4).
• Qualquer outra pessoa, mesmo se fosse um anjo vindo do
céu, que pregasse outro “evangelho” deveria ser considerado
como maldito. “Mas, ainda que nós ou mesmo um anjo vindo
do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos
pregado, seja anátema.” (Gl 1:8).

PECULIARIDADES
E CONTEÚDO

RÁPIDA REAÇÃO
Gl 1:6

A reação tão rápida e intensa de Paulo mostra
claramente que combate uma heresia e não uma
simples diferença de interpretação ou prática de
adaptação cultural.

• Lembrar que naqueles primeiros anos não havia ainda
nenhum evangelho escrito, mas somente a transmissão
oral dos ensinamentos de Cristo, pelo testemunho dos
apóstolos e discípulos.

“Admira-me que estejais passando tão depressa
daquele que vos chamou na graça de Cristo
para outro evangelho” (Gl 1:6)

FALSO EVANGELHO
Qualquer outra pessoa, mesmo se fosse um anjo vindo
do céu, que pregasse outro “evangelho” deveria ser
considerado como maldito.

“ Mas, ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu
vos pregue evangelho que vá além do que vos temos
pregado, seja anátema.” (Gl 1:8)

SOBERANIA DE DEUS
•

Mesmo que Paulo tenha convertido adulto, ele já era
separado por Deus para receber a graça salvadora (1:15).

• Deus é soberano, mesmo nos eventos antes de nossa
conversão.

PRESSÃO PARA MUDAR A MENSAGEM 2:4
•

Paulo enfrentou pressão de “falsos irmãos” em Jerusalém
para mudar sua doutrina para incluir a guarda da lei;

•

Os principais apóstolos em Jerusalém (Tiago, Pedro e
João) não endossaram essa posição judaizante (2:9).

REPREENSÃO A PEDRO – 2:11-12
•

Paulo enfrenta Pedro face a face porque se tornara
repreensível com relação à doutrina da graça.

• A falha de Pedro foi muito grave, porque sendo o líder
máximo da Igreja em Jerusalém, e sendo ele quem levou
pela primeira vez o evangelho da graça aos gentios, suas
ações em Antioquia poderiam ser interpretadas como uma
volta de 180 graus.

CRISTO – 2:19-21
• Ser crucificado com Cristo significa que Paulo abandonou
seu nacionalismo judaico para depender inteiramente de
Cristo, como ele descreve em Filipenses 3:4-10.

A LEI NÃO SALVA – Cap.3
•

A lei nunca foi concedida para salvar pecadores, uma vez
que seria impossível para pecadores guardarem a lei
perfeitamente;

• Abraão foi salvo pela fé; então as nações que seriam
benditas por seu intermédio deveriam ser salvas da
mesma maneira, isto é, por intermédio de seu “filho” mais
importante, Jesus Cristo (3:6-18).

O PROPÓSITO DA LEI
•

O propósito da lei foi o de mostrar o pecado e conduzir os
pecadores convictos a Cristo para receberem a salvação
(3:24);

• A salvação pela fé sempre foi o plano de Deus (3:22);

•

Pela lei ninguém é justificado diante de Deus. O justo
viverá pela fé (3:11).

ENFERMIDADE NA CARNE – 4:13
Enfermidade na carne – não temos a mínima ideia do que
consistiu essa enfermidade.
Os teólogos trabalham com três hipóteses:

1) Problema com a visão, em vista do fato de que os gálatas
estavam prontos a arrancar os próprios olhos a seu favor
(4:15) e também a referência a grandes letras (6:11)
2) Outros acham que seria algo semelhante à epilepsia, o que
seria vergonhoso para Paulo.
3) Pode ser também o mesmo problema citado em II
Coríntios 12:7-9, onde ele cita um mensageiro (anjo) de
satanás.

CRISTIANISMO – Caps.5 e 6
•

Liberdade sim, libertinagem não - 5:1-15.

• A liberdade é limitada pelo amor a Deus.

OBRAS DA CARNE X FRUTOS DO ESPÍRITO
5:16-26
• Ao listar as obras da carne e os frutos do Espírito Santo,
Paulo estava pensando principalmente na Igreja
corporativamente e não em indivíduos.
•

O fruto do Espírito se manifesta nos relacionamentos
entre irmãos da Igreja, tal como as obras da carne.

I EPÍSTOLA DE PAULO AOS
TESSALONICENSES
“O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo; e o vosso espírito,
alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de
nosso Senhor Jesus Cristo” (I Ts 5:23).
• Em sua segunda viagem missionária Paulo havia passado por
várias cidades, confirmando as igrejas e abrindo outras e, por
uma revelação em sonho, dirigiu-se à Macedônia, visitando
as cidades de Filipos e Tessalônica (At 17).
• Era acompanhado por Silas (Silvano), Timóteo, Lucas, entre
outros irmãos. Por causa dos tumultos causados na cidade,
Paulo teve que ficar muito pouco tempo em Tessalônica. De
lá foi para Beréia, Atenas e depois Corinto.

• A I Epístola aos Tessalonicenses foi escrita da cidade de
Corinto, no ano 51 d.C., ainda durante a 2ª viagem.
• É a segunda carta escrita por Paulo e ainda um dos primeiros
livros do Novo Testamento.
Propósitos:
1. Explicar sobre a vinda de Cristo e o arrebatamento;
2. Carta para a família. Carta de encorajamento.
Versículos chave:

“Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a
voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os
mortos em Cristo ressuscitarão primeiro; depois, nós, os vivos, os que
ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para
o encontro do Senhor nos ares, e, assim, estaremos para sempre com o
Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras” (1 Ts 4:16-18).

II EPÍSTOLA DE PAULO AOS
TESSALONICENSES
“Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa
reunião com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente,
com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer
por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o Dia do
Senhor” (2 Ts 2:1-2).
• Tal como a primeira, a segunda carta aos Tessalonicenses foi escrita
da cidade de Corinto, no ano 51 d.C., ainda durante a 2ª Viagem
Missionária.
• É a terceira carta escrita por Paulo e ainda um dos primeiros livros
do Novo Testamento.
Propósitos:
1. Encorajar os cristãos perseguidos de Tessalônica a continuarem
firmes na fé;
2. Exortar os leitores à fidelidade e a trabalharem para se sustentarem;
3. Corrigir erros relacionados com a vinda de Cristo.

I EPÍSTOLA DE PAULO AOS CORÍNTIOS
“…Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao
terceiro dia, segundo as Escrituras”. (I Co. 15:3-4).
• Na sua terceira viagem missionária, de Éfeso (onde ficou por
cerca de 3 anos – parte deste tempo provavelmente preso),
Paulo escreveu no ano 54/55 sua quarta epístola, que
conhecemos como I Coríntios.
• Em Éfeso recebeu a visita de membros da casa de Cloe (1:11)
informando de problemas na Igreja de Corinto: Divisão,
incesto e casos no tribunal.
• Também Estéfanas, Fortunato e Acaico (16:17) levaram-lhe
perguntas que Paulo responde em I Coríntios, por meio de
Timóteo (4:17).

Propósitos
1. Corrigir práticas pecaminosas;
2. Corrigir ideias erradas a respeito da ressurreição;
3. Estimular os irmãos a ofertarem.
• A Igreja de Corinto era problemática. Deu muito trabalho a
Paulo: ele fez 3 ou 4 visitas, escreveu 4 cartas (duas perdidas
– Carta Prévia e Carta Severa) e teve desafiada a sua
autoridade.
• Havia divisões entre membros, problemas de imoralidade,
falta de comunhão e discernimento do Corpo de Cristo.
• Mas Paulo amava os irmãos de Corinto. É em I Coríntios que
encontramos, de forma clara, a essência da mensagem que
Paulo pregava em todo local aonde ia, o Evangelho, por meio
do qual todo aquele que crer, será salvo: “Irmãos, venho lembrar-vos
o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais; por ele
também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vo-la preguei, a menos que
tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi: que Cristo
morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou
ao terceiro dia, segundo as Escrituras”. (1 Co 15:1-4)

II EPÍSTOLA DE PAULO AOS CORÍNTIOS
“Porque quantas são as promessas de Deus, tantas têm nele o sim; porquanto
também por ele é o amém para glória de Deus, por nosso intermédio”. (II Co. 1:20).
• A 5ª carta escrita por Paulo foi II Coríntios, no ano 56, da
Macedônia, depois de encontrar-se com Tito que voltara de Corinto
reportando-lhe como os cristãos coríntios haviam recebido a 1ª
Carta.
• Em II Coríntios, Paulo abre seu coração e mostra sua própria
vulnerabilidade e a motivação por trás de seu grande zelo
missionário.
• Em 57, Paulo fez a terceira visita a Corinto, ainda na 3ª Viagem
Missionária.

Propósitos:
1. Advertir sobre falsos apóstolos, que negavam a autoridade
de Paulo;
2. Defender seu apostolado;
3. Estimular os Coríntios a perseverarem.

ENSINAMENTOS PARTICULARES EM
II CORÍNTIOS
• Mesmo com todos os pecados e problemas dos coríntios, eles
formam a “Igreja de Deus em Corinto”. Continuam sendo os
“santos em toda a Acaia” (1:1);
•

Não perdoar um irmão arrependido, não aceitá-lo de volta,
abre uma brecha para satanás agir na Igreja (2:5-11);

REVELAÇÕS DO ESPÍRITO
• Somente o Espírito Santo pode revelar o verdadeiro sentido
da Bíblia (3:14-18). Quem não tem o Espírito lê a Bíblia mas
tudo lhe é encoberto;

•

Sofrimento pelo Senhor nesta vida produz um incomparável
peso de glória após a morte (4:16,17);

TRIBUNAL DE CRISTO
• Todos os crentes prestarão contas no tribunal de Cristo (5:10);
•

Condenado o casamento misto – “Jugo desigual” (6:14);

DEUS AMA QUEM DÁ COM ALEGRIA
• A sementeira e a colheita (9:6-15);

• Apóstolo que não foi comissionado por Cristo é falso (11:13);

O OBREIRO DE CRISTO
•

Uma extraordinária e extensa lista de sofrimentos de Paulo
por causado serviço ao Senhor (11:23-28).

