Rio das Ostras, 13 de Novembro de 2016.

Firmes com a Liberdade
Texto base: Gálatas 5.1
TEMPO DE ORAR E LOUVAR (Cântico ou hino) (10 minutos)
• Orar pela família que está recebendo o PG e pelos visitantes.
• Caso ainda não tenha visitantes, ore para que na próxima semana isso aconteça.
• Apresente ao PG seus alvos de oração.
TEMPO DE CANTAR E DE COMPARTILHAR A PALAVRA (25 minutos)
O livro de Gálatas fala do Evangelho verdadeiro, ele fala de nossa liberdade em Cristo: Livres n’Ele. Aqui estamos
debaixo da graça de Deus e não da Lei. Uma vida vivida com confiança na obra de Cristo e não nas nossas obras. O
argumento central de Paulo é que somente em Cristo há verdadeira graça, salvação e liberdade. No verso de hoje há
uma advertência: não troque a liberdade por escravidão. Assim, não podemos trocar...
1 – O Evangelho de Cristo pelo evangelho dos homens (1.6-9). Falsos mestres perturbavam os gálatas, pregando
“outro evangelho” (1.6). De fato, não existe outro evangelho, mas estes estavam pervertendo “o Evangelho de Cristo”
(1.7). Perverter o evangelho quer dizer acrescentar (ou diminuir) sem a autoridade de Cristo. Paulo disse que
qualquer pessoa que “vos pregue evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema”.
2 – A justificação mediante a fé pela justificação pelas obras (2.16). Ambos (Pedro e Paulo, v. 16), mesmo
judeus, descobriram que a salvação não vem por “obras da lei”, mas deve vir mediante a fé em Cristo Jesus. Esta fé
tem origem em Cristo, e depende exclusivamente dele (Rm 3.26).
3 – A Dependência de Deus pelos ritos humanos (4.8-11; 5.1-4). Qualquer acréscimo à salvação pela fé em Cristo
constitui uma heresia que condena a pessoa ao inferno.
4 – A circuncisão do coração pela circuncisão da carne (6.14-15). O Israel de Deus (6:11-18). Aqueles na
Galácia que exigiam a circuncisão para a salvação não estavam realmente interessados em ajudar as pessoas
ensinadas, nem em guardar eles mesmos a lei de Moisés. A verdadeira conversão vem, não por meios carnais, e sim
na circuncisão do coração, para se tornar uma nova criatura (6.15; veja Cl 2.11-15).
PERGUNTAS PARA REFLEXÃO E DISCUSSÃO
1 – Ser livre significa que temos o poder de dizer não para o pecado?
2 – Em quem você confia para a salvação?
3 – A genuína conversão é a do coração. Você pode dizer que seu coração é genuinamente marcado pelo Evangelho
de Cristo?
A lei não consegue converter ninguém. Mas ela funciona como um espelho apontando o problema. Mas a graça tira o
pecado do coração e restaura tudo. Ela não trabalha para que eu receba alguma coisa, mas trabalha porque eu já
recebi tudo.
TEMPO DE ORAR (20 minutos)
Compartilhar seus pedidos de oração em trios, mas não se esqueçam de orar para que seja uma testemunha eficaz
de Cristo em casa, trabalho, Igreja, escola...
Cântico ou hino final.
Pr. Fabio Martins

