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MEMORIZAÇÃO DA SEMANA
Gálatas 2.16a

SEGUNDA-FEIRA
“Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam
de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo.” (At 5.42)
Complete os três propósitos das cartas do Novo Testamento:
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QUER ADIANTAR A MEMORIZAÇÃO DA PRÓXIMA SEMANA?
Tg 1.22 1 Ts 4.16-17

2 Ts 3.13

1 Co 13.11

2 Co 2.17

Circule a referência que contém a alegoria:
Corrida em estádio

Fl 3.14

2 Tm 4.7

1 Co 9.24

Atleta coroado

Gl 5.7

2 Tm 2.5

At 1.8

Armadura

Ef 6.11

Rm 3.23

Pv 12.1

Relacione os itens a seguir de acordo com a cultura da época:

_____________ a igreja, sem distinção entre judeu e gentio.
_____________ por escrito a teologia, doutrina e prática da igreja.
_____________ as pessoas a viverem como seguidores de Cristo
em um mundo pagão e hostil.
Consulte suas anotações e responda:
1 – As Cartas do Novo Testamento foram escritas para a igreja
que estava espalhada pelo mundo. No primeiro século o Império
Romano dominava, mas quais foram os outros antecessores?

ROMANOS

Vontade dos deuses ou
consequência dos 
próprios erros



Mulheres

Tinham direito à
propriedade, herança e 
exerciam influência



Grego

Contrato social e

não algo sagrado



Cultura Grega

Eram policiais da lei

judaica



Pobreza

Curtir a vida adoidado 



Fariseus

Língua franca em que o
Novo Testamento foi 
escrito



Casamento

QUE VERSÍCULO DE GÁLATAS
CHAMOU A MINHA ATENÇÃO?

2 – Por vários motivos, durante centenas de anos, o povo judeu
se espalhou ao redor do mundo. Esse espalhar se chama:
___________________________________________________.

QUAL LIÇÃO / DECISÃO BASEADA NESTE VERSÍCULO?

3 – Mesmo longe de Jerusalém, os judeus se reuniam para manter
sua fé, seu ensino e sua identidade. Qual é o nome do lugar onde
os judeus se reuniam? _________________________________.
4 – Cite dois inimigos da igreja no contexto de cartas?
_________________________ e ________________________.
5 – Por causa da influência da cultura grega liberal, um grupo de
líderes surgiu dentro dos judeus que se incumbia de manter o
povo na linha. Como eles se chamavam? __________________.
Muitas vezes os escritores da Bíblia usavam alegorias, reflexos da
cultura que os cercava, para ilustrar verdades espirituais.

TERÇA-FEIRA
Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse:
"Atenienses! Vejo que em todos os aspectos vocês são
muito religiosos.” (At 17.22)
O versículo de hoje foi tirado do discurso de Paulo em Atenas.
Paulo ficou indignado com a quantidade de altares a falsos deuses
existentes ali. Mas essa não era uma situação exclusiva daquela
cidade. De fato, todo o Império Romano era bastante “religioso”.
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Vamos relembrar algumas das manifestações religiosas daquela
época? Com base em suas anotações da aula, relacione a
forma de culto com suas características:

QUE VERSÍCULO DE GÁLATAS
CHAMOU A MINHA ATENÇÃO?

(a) Culto aos antigos deuses, como Júpiter, Apolo, Ártemis
(b) Culto ao Imperador
(c) Religião de Mistérios/Místicas

QUAL LIÇÃO / DECISÃO BASEADA NESTE VERSÍCULO?

( ) Servia como teste de patriotismo e submissão a Roma
( ) Cultuavam deuses que eram péssimos exemplos morais
( ) Mantinham rituais de iniciação como: devorar carne crua, ser
batizado em sangue, comer alimentos consagrados, orgias
( ) Enfatizava bravura, força e coragem, mas não misericórdia,
compaixão e amor
( ) Adoravam César como a um deus

QUARTA-FEIRA
“Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas
mediante a fé em Jesus Cristo.” (Gl 2.16)

Gálatas
CARTA: ____________________________.
AUTOR: ____________________________.
LOCAL: ____________________________.
DESTINATÁRIO: _____________________.
PERÍODO: __________________________.
TEMA: _____________________________.

Agora, utilize algumas das palavras do quadro a seguir para
completar a frase que descreve o resultado prático da
religiosidade greco-romana:
alimento / detestáveis / deuses / forma / rituais / vidas
Toda essa religiosidade não passava de ______________ e não
afetava positivamente a ______________ como as pessoas
viviam suas ___________ “fora da religião”. Mesmo sendo
religiosas, as pessoas tinham padrões morais e conduta
_________________________.

Imagine a alegria do apóstolo Paulo diante da igreja em Antioquia
da Síria. Ele havia acabado de chegar de sua primeira viagem
missionária e estava contando como Deus havia aberto a porta da
fé aos gentios na região de Galácia.
No mapa, circule a região da Galácia:

É nesse contexto que os seguidores de Jesus começam a se
espalhar pela terra. Para aqueles primeiros cristãos, seguir Jesus
era muito mais que uma questão de adotar um novo ritual
religioso. Era ter a vida completamente transformada em todos os
aspectos.
Um dos propósitos das cartas era “ensinar as pessoas a viverem
como seguidores de Cristo em um mundo pagão e hostil”.
Curioso, como parece que o mundo não mudou nada em 2000
anos! Pense no que você já observou do mundo ao seu redor
e dê exemplos:
1 – Como o mundo vai contra os ensinos de Jesus? ___________
____________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________.
2 – Qual seria um "deus falso" que pessoas devotam tempo e
servem? ____________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________.
3 – Qual a atitude do mundo para com a pessoa que segue a
Cristo de todo coração? _________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________.

Agora consulte suas anotações e as referências bíblicas e
complete o parágrafo:
A alegria de Paulo não durou muito. Pouco tempo depois,
chegaram até os seus ouvidos notícias nada animadoras a
respeito das igrejas que ele acabara de fundar. A notícia era que
(Gl 1.6) _____________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________.
Isto por causa de (Gl 2.4) ________________________________
que se intrometeram. Esses "irmãos" ensinavam que os gentios
poderiam ser cristãos mas teriam que se converter ao judaísmo
primeiro, ou seja, se (Gl 6.12) ____________________________
e guardar a lei para serem aceitos por Deus.
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3.11

A justificação é
pela _______.

2.16a

Tenta se justificar
pela prática da ____.

3.13a

Somente por meio
de _____________.

5.4

Cria uma separação
de __________.

Depois, relacione cada Obra da Carne a um dos versículos
apresentados na coluna da direita. Siga o modelo:

A questão da graça, defendida por Paulo nesta carta, é até hoje
algo complicado para nós. A questão não é o quanto devemos
fazer para sermos salvos. A questão é que somos tão maus que
não podemos fazer nada para merecer a salvação. O que fazemos
deve ser por amor a Deus, e não tentativa de merecer salvação.



QUE LIÇÃO EU APRENDI HOJE?

 Lc 21.34

Torna __________ a
morte de Jesus.



2.21

Orgia

Vem de ________.

 Pv 10:18

1.12

Você vai ter que virar a sua folha para ter uma visão completa do
quadro. Na coluna da esquerda, você tem a lista de algumas obras
da carne detalhadas pela Bíblia. Leia Gálatas 5.19-21 em outras
versões para encontrar sinônimos. Use o dicionário apenas
como última opção!



Na realidade, não é o
______________.

Egoísmo

1.7

 Rm 13:13

Não é de origem
______________.



1.11

Em seguida a Bíblia fala em termos bem claros quais são as
manifestações da carne em contraste ao fruto do Espírito. Vamos
explorar um pouco de cada na próxima atividade?

Facções

“OUTRO”
EVANGELHO

 Tg 3:14

GL



VERDADEIRO
EVANGELHO

Ódio

GL

Gálatas 5.17 fala sobre um conflito entre dois lados. Quais
são? _______________________ e _____________________.
Qual é o resultado desse conflito? _________________________
___________________________________________________.

 1 Co 1:10

Consulte Gálatas e responda:

A liberdade que temos em Cristo não é para fazer o que
quisermos, ao contrário, somos livres da escravatura do pecado
para viver como Deus quer. Por mais que queiramos viver como
Deus quer, Paulo nos ajuda a entender por que isso é tão difícil.

VERS

Eles queriam misturar o evangelho com a lei. O resultado disso?
"Outro evangelho". Esse outro evangelho pode ser expresso em
termos de uma equação assim: Outro evangelho = ____________
+ __________. Paulo, que havia sofrido “dores de parto” para
gerar essas igrejas, não iria ficar indiferente a essa situação. Ele
escreveu uma carta para as igrejas na província da Galácia, por
isso o nome deste livro da Bíblia é Carta aos:
_____________________.

QUINTA-FEIRA
“Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto,
permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a
um jugo de escravidão.” (Gl 5.1)

OBRAS DA
CARNE (NVI)

Paulo advertiu os gálatas que aceitar a circuncisão como requisito
para a salvação levava a aceitar todas as obrigações da lei do
Velho Testamento. Ele deixa claro a função da lei. Qual era essa
função? (Gl 3.23-24) __________________________________.
Dê continuação ao raciocínio de Paulo completando os
versos seguintes: (Gl 3.25-26) Agora, porém, tendo chegado a
______________________________, já não estamos mais sob o
______________ do ________________. Todos vocês são filhos
de Deus mediante a __________ em ______________________.
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Libertinagem

SINÔNIMO

Agora, afirme em oração que sempre isso será um gesto de amor
e adoração, não para conseguir mérito, mas por gratidão.

1) Ações Indecentes (NTLH)
2) Ansiedade pelo prazer carnal (Viva)

QUE DECISÃO PRÁTICA VOU APLICAR NA MINHA VIDA?

Agora preencha a lista abaixo, com os frutos do Espírito. Você
já tem a primeira letra de cada fruto, conforme a NVI. Será que
você faz essa lista só lembrando de cabeça? Consulte Gl 5.22-23
apenas se for necessário.
1 – A ___________________
2 – A ___________________
3 – P ___________________
4 – P ___________________
5 – A ___________________

Leia também 2 Co 5.17; Cl 3.9-10 e Gl 2.20. Escreva abaixo
três características que podem ser observadas na vida de
quem é nova criatura:

6 – B ___________________
7 – F ___________________
8 – M ___________________
9 – D _________ P ________

QUE LIÇÃO EU APRENDI HOJE?

QUE DECISÃO PRÁTICA VOU APLICAR NA MINHA VIDA?

SEXTA-FEIRA
“De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser
uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos
os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel
de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em
meu corpo as marcas de Jesus.” (Gl 6.15-17)

1

_______________________________________
_______________________________________.

2

_______________________________________
_______________________________________.

3

_______________________________________
_______________________________________.

Paulo ficou muito indignado com aqueles que estavam tentando
desviar os gálatas do verdadeiro evangelho. Ele usou palavras
duras para identificar e condenar esses falsos mestres. O que
Paulo diz sobre eles em 6.13a? __________________________
___________________________________________________.
Marque com X no mosaico abaixo as frases que identificam o
que algumas pessoas fazem, na tentativa de merecer a
salvação. Circule as verdades bíblicas a respeito da salvação:

Evangelho e Religião carregam significados completamente
diferentes. Consulte as suas anotações e escreva dentro das
setas as definições de cada conceito:

QUE LIÇÃO EU APRENDI HOJE?
QUE DECISÃO PRÁTICA VOU APLICAR NA MINHA VIDA?
Relembrando sua meditação de quarta-feira, qual a relação
entre os versículos de hoje com Gálatas 2.16? _____________
____________________________________________________
____________________________________________________
A marca que identificava o judeu, como também a que fazia o
gentio “se tornar judeu” era a circuncisão. O "Outro Evangelho"
enfatizava isso como prova de seguir a Lei. Qual é a opinião de
Deus sobre este assunto?
Está em Gl 6.15. Tente completar de cabeça, sem ler o
versículo: De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa
é: _________________________________________________.

Leia em voz alta a frase a seguir. Faça isso algumas vezes,
enquanto reflete sobre o significado dessas palavras. Que esta
seja a sua oração, reconhecendo sua total dependência de Deus.

Não há nada que eu faça ou deixe de fazer que
possa me tornar aceitável perante Deus. Isso só é
possível pelo sacrifício de Jesus na cruz. Meus
esforços não valem absolutamente nada para Deus.
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