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INTRODUÇÃO: 
A SÉRIE ESTUDANDO A PALAVRA

Cada grupo de estudo bíblico é diferente. O seu talvez se reúna nas 
dependências de uma igreja, em uma casa ou café, dentro de um trem, 
acompanhado de um café demorado no meio da manhã ou espremido em 
30 minutos, no intervalo para o almoço. Seu grupo pode incluir cristãos 
recém-convertidos, cristãos maduros, não cristãos, mães e crianças pequenas, 
estudantes, homens de negócios ou adolescentes. Por isso desenvolvemos  
os guias da Série Estudando a Palavra para que sejam flexíveis  no uso em 
várias situações diferentes.

Em cada encontro, nosso objetivo é desvendar o significado de uma 
passagem e ver como ela se enquadra na “visão geral” da Bíblia. Mas, é 
claro, não se pode ir só até aí. Também precisamos aplicar o que  
descobrimos à nossa vida, da maneira mais adequada possível. Vamos   
dar uma  olhada no que isso envolve:

v Debata. A maioria dos grupos precisa “quebrar o gelo” no começo 
de cada encontro, e aqui está a pergunta certa para fazer isso. Ela foi 
planejada para levar as pessoas a conversar sobre um tema que será 
tratado ao longo do estudo bíblico.

S Investigue. O texto bíblico para cada encontro é fracionado em  
porções mais facilmente administráveis, com perguntas que objetivam 
ajudá-lo a entender do que trata a passagem. O Guia do Líder contém 
orientações sobre as perguntas e, às vezes, perguntas e informações 
adicionais assim identificadas: s.

D Aprofunde-se (opcional). Essas perguntas o auxiliarão a relacionar o 
que aprendeu com outras partes da Bíblia, e assim lhe permitirá juntar 
tudo como um quebra-cabeça. Podem, ainda, levá-lo a estudar uma parte 
da passagem que não é tratada em detalhes na análise principal.
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8     GÁLATAS

P Aplique. À medida que avançar no estudo bíblico, você deparará com 
perguntas elaboradas para fazer o grupo debater sobre o que o ensino 
da Bíblia significa na prática para vocês e para sua igreja. 

A  Vida pessoal indica uma oportunidade para você pensar, traçar 
planos e orar sobre as mudanças que precisa implementar em sua  
vida como consequência do que aprendeu.

R Ore. Queremos incentivar a oração cujas raízes se encontram na  
Palavra de Deus — em conformidade com os interesses, propósitos 
e promessas de Deus. Assim, cada encontro termina com uma 
oportunidade de revisar as verdades e os desafios enfatizados pelo 
estudo bíblico e os converte em orações de petição e ações de graças.

O Guia do líder e a introdução oferecem informação histórica 
contextualizada, explicações dos textos bíblicos escolhidos para cada 
encontro, ideias para atividades extras opcionais e orientação sobre   
a melhor maneira de ajudar as pessoas a descobrir as verdades da  
Palavra de Deus.
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POR QUE ESTUDAR GÁLATAS?

Em que evangelho você tem confiado? 
Na Galácia do ano 50 d.C., a igreja teve de escolher entre dois 

“evangelhos” — dois modos de viver, de pensar, de definir como ser aceito 
diante de Deus.

De um lado, havia mestres dizendo a esses cristãos recém-convertidos que 
o desempenho deles era importante. Claro que precisavam confiar em Cristo 
e na sua morte; mas depois, se de fato quisessem permanecer aceitáveis para 
Deus, precisavam ser circuncidados e continuar obedecendo às leis de Deus. O 
que contava era o esforço deles.

Do outro lado, estava Paulo, o missionário plantador de igrejas que fundara 
a igreja da Galácia poucos anos antes. Ele os chamou de “insensatos” e 
afirmou que tinham se deixado seduzir (3.1). Disse que o evangelho para o 
qual estavam se voltando na verdade não era evangelho coisa nenhuma (1.7).

Alertou-os também para o fato de que o único desempenho que 
importava era o de Cristo: sua vida, morte e ressurreição. A fé nele, 
argumentava Paulo, era tudo de que qualquer um necessitava para ser 
verdadeiramente aceitável para Deus. Esforços pessoais não valiam nada — e 
confiar neles os colocaria debaixo da “maldição” divina (3.10). Saber qual 
“evangelho” estavam seguindo era importante.

Ainda hoje, os cristãos enfrentam a escolha entre o evangelho que 
proclama “somente Cristo” e o falso evangelho que advoga “Cristo mais 
alguma coisa”. O evangelho que propõe “Cristo mais alguma coisa” pode 
não se apresentar em nossa cultura com a mesma aparência que tinha na 
Galácia, mas continua sendo uma mensagem atraente, uma visão lisonjeira, 
uma inversão do verdadeiro evangelho... Ainda letal, portanto.

Como escreveu à igreja da Galácia, Paulo sabia que abrir mão do 
verdadeiro evangelho é abandonar e perder o próprio Cristo, perdendo 
assim a salvação, a bênção e a liberdade que ele concede. O evangelho é 
importante. Paulo sabia que tudo estava em jogo.
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10     GÁLATAS

E tudo ainda está em jogo. Nesses sete estudos que nos levam a percorrer 
o livro de Gálatas, Paulo nos apresentará um evangelho maravilhoso, 
libertador e verdadeiro. Ele mostrará que nossos problemas na vida cristã 
surgem quando perdemos esse evangelho, o esquecemos ou deixamos de 
viver em conformidade com ele. 

Paulo nos perguntará repetidas vezes: em que evangelho você está 
confiando?
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Queda

Abraão

Êxodo do Egito

Rei Davi

Israel exilado

Judá retorna

Pentecostes

O Apocalipse 
é escrito

Criação

Noé

José

Israel chega à 
Terra Prometida

Reino dividido 
(Judá/Israel)

Judá no exílio

Jesus 
Cristo

Jerusalém é 
destruída

Agora

A volta de Jesus
Nova criação

LINHA DO TEMPO 
DA BÍBLIA

Onde Gálatas se enquadra na narrativa 
da Palavra de Deus como um todo?

GÁLATAS
c. 50 d.C.

48 d.C.

c. 50 d.C.

Primeira viagem 
missionária de Paulo o 
leva a passar pelo sul 
da Galácia

Paulo escreve sua 
Carta aos Gálatas, 
possivelmente na Síria 
ou em Corinto (Grécia)

GALÁCIA

Antioquia

SÍRIA

Damasco

Jerusalém ARÁBIA
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O evangelho virado do avesso     13

Gálatas 1.1-9

O EVANGELHO VIRADO DO AVESSO1

GLOSSÁRIO
graça (v. 3). Favor 
imerecido.
evangelho (v. 6). 
Proclamação 
(em geral de  
boas-novas).
perverter (v. 7). 
Inverter, deturpar.

v Debata
1. O que surpreende ou decepciona você?

S Investigue
f  Leia Gálatas 1.1-9

2.  Quando Paulo começa a escrever a carta, qual     
parece ser seu estado de espírito?

•	Que	razões	esses	versículos	apresentam	para	explicar	sua		
disposição mental?

3.  Como Paulo se descreve no versículo 1? O que o versículo 1 explica 
sobre o que Paulo quer dizer com esse termo?
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14     GÁLATAS

D Aprofunde-se
f  Leia Romanos 1.8-10; 1Coríntios 1.4-7; Efésios 1.15-17; 

Filipenses 1.3-8; Colossenses 1.3-6
O que todos esses trechos têm em comum, mas falta no início   
de Gálatas?
Como você acha que Paulo gostaria que os cristãos da Galácia 
reagissem a essa omissão?
Como isso muda nossa maneira de ler a Carta aos Gálatas?

op
ci

on
al

4.  Os versículos de 1 a 5 contêm o núcleo do “evangelho” ou proclamação 
de Paulo. Assim, considerando esses versículos, o que é “o evangelho”? 

•	Em	sua	opinião,	por	que	esse	evangelho	traz	“graça	[...]	e	paz	da	parte	
de Deus” (v. 3) às pessoas?

•	Quem	recebe	a	glória	e	o	louvor	pelo	evangelho?	Por	que	isso	é	justo?

P Aplique
5.  O versículo 5 é a motivação para tudo o que Paulo faz. Em que sentido 

ele é um desafio para nós?
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O evangelho virado do avesso     15

A Vida pessoal
Se alguém lhe perguntasse o que é o evangelho, o que você diria? Por 
que não pôr no papel essa sua explicação sobre o evangelho agora mesmo, 
usando os versículos de 1 a 5 para ajudá-lo a moldar e apurar esse conceito?
Com quem você pedirá a Deus que lhe dê a oportunidade de compartilhar 
o evangelho esta semana?

S Investigue
Vimos que Paulo se sente “admirado” pelo fato de a igreja da Galácia 
estar	se	“desviando	[...]	para	outro	evangelho”	(v.	6).

6.  Leia Gálatas 3.1-5. Como alguns mestres da Galácia parecem ter 
alterado a mensagem do evangelho?

7.  O que Paulo diz sobre qualquer alteração na mensagem do  
evangelho (1.6,7)?

•	Em	sua	opinião,	é	isso	que	acontece	aqui?	Por	quê?

8.  Qual a atitude de Paulo para com aqueles que pervertem o  
evangelho (v. 8,9)?
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16     GÁLATAS

•	Pense	o	que	é	o	verdadeiro	evangelho,	o	que	ele	nos	dá	e	em	que	
ele resulta para Deus. Você acha que a linguagem de Paulo aqui é 
justificável? Por quê/por que não?

9.  Quando os gálatas ouviram o verdadeiro “evangelho de Cristo”   
(v. 7)? Como o versículo 1 nos dá confiança de que esse é o  
verdadeiro evangelho?

P Aplique
10.  De que forma as pessoas fazem acréscimos à mensagem do  

evangelho hoje em dia?

11.  Por que às vezes não reagimos aos falsos evangelhos da mesma  
maneira que Paulo?

A Vida pessoal
A mensagem do evangelho não pode ser alterada sem se perder. É como o 
vácuo — assim que você permite a entrada de ar, ele deixa de ser vácuo.
De que formas você é tentado a fazer acréscimos ao evangelho de Jesus 
Cristo crucificado e ressurreto, nosso resgatador e soberano?
Até que ponto você se importa quando ouve alguém alterando a 
mensagem do evangelho? Sua atitude é como a de Paulo? 
Por quê/por que não?
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O evangelho virado do avesso     17

12.  Por que o verdadeiro evangelho é maravilhoso?!

R Ore
Agradeça a Deus...

•	...	por	designar	apóstolos	para	pregar	e	defender	o	evangelho.
•	...	pelo	compromisso	de	Paulo	com	a	verdade	do	evangelho	e	por	sua	

paixão por ela.
•	...	pelo	evangelho.	Agradeça	a	Deus	por	resgatar	seu	povo	dos	

pecados cometidos, o que foi possível por meio da morte de seu   
Filho e por ressuscitá-lo dentre os mortos para provar que o perdão 
está disponível.

Peça a Deus...

•	que	aprofunde	seu	amor	e	paixão	pelo	evangelho.
•	que	o	ajude	a	reconhecer	evangelhos	falsos	e	evangelhos	do	avesso;	e	

que lhe dê a sabedoria de saber como reagir.
•	oportunidades	para	compartilhar	o	evangelho	verdadeiro	com	outras	

pessoas esta semana.
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