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“Aspectos Introdutórios da carta” 

1. A carta aos Gálatas é considerada por todos os estudiosos como o tratado 
mais importante sobre a liberdade cristã!   

2. Pensando sobre os destinatários, Gálacia não era uma Igreja, mas uma 
região formada por algumas Igrejas: Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e 
Derbe. Portanto, foi uma carta circular para um grupo de Igrejas plantadas 
na primeira viagem missionária de Paulo. (At 13 e 14); ver (At 14.21-23).  

3. Esta carta sempre foi apreciada por diversos estudiosos, mas Lutero gostou 
tanto da epístola, que escreveu dois comentários. Após isso, declarou: “Esta 
é a minha epístola; casei-me com ela, é minha epístola!  
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“Aspectos Introdutórios da carta” 

1. Foi escrita por volta de 48 e 52 d.C .  

2. Propósito da carta temos pelo menos três pontos principais:  

a) Defender sua autoridade apostólica (1.1) 

b) Conter o esvaziamento das Igrejas em relação a heresia que dizia que Cristo 
não era suficiente! Ou seja, eles diziam que para uma pessoa ser salva 
deveria, além de crer, observar a Lei. Como: “Circuncisão, Guarda do 
Sábado, dieta religiosa dos Judeus”.    

c) Também serviu de base para a formação do pensamento reformado! Em 
relação a Justificação pela fé, e a cobrança de Indulgências.  
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“Série: A carta aos Gálatas para a Igreja hoje” 

Hoje falaremos sobre: “A Origem do Verdadeiro Evangelho”  

 

Gostaria de destacar algumas “Marcas” do verdadeiro Evangelho:  

 

1. A primeira Marca é que a mensagem é de origem Divina – (1.1) 

 

“Não da parte de homens” –  

 

“Nem por meio de pessoa alguma” –  
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“Série: A carta aos Gálatas para a Igreja hoje” 

Hoje falaremos sobre: “A Origem do Verdadeiro Evangelho”  

 

Gostaria de destacar algumas “Marcas” do verdadeiro Evangelho:  

 

2. A segunda Marca diz respeito à Comunhão / Unidade  – (1.2) 

 

“e todos os irmãos que estão comigo” –  

 

“às Igrejas da Galácia” -   

 

Em princípio, a forma de governo encontrada nas Igrejas do Novo Testamento 
é a autonomia da Igreja Local. Mas, devemos notar que ele se dirige às 
Igrejas!  Diferença Universal de Corpo de Cristo x Igreja Local.   

 

 



“Série: A carta aos Gálatas para a Igreja hoje” 

Hoje falaremos sobre: “A Origem do Verdadeiro Evangelho”  

 

Gostaria de destacar algumas “Marcas” do verdadeiro Evangelho:  

 

2. A terceira Marca diz que o verdadeiro Evangelho é um “Resgate” - (1.3-5) 

 

“se entregou pelos nossos pecados”   

 

“a fim de nos RESGATAR”  
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CONCLUSÃO:  

 

A MINHA ORAÇÃO É QUE VOCÊ POSSA 
MERGULHAR NA CARTA AOS GÁLATAS!  

COM ISSO, VOCÊ POSSA AMPLIAR A SUA 
VISÃO DO QUE É O VERDADEIRO 
EVANGELHO!  

“Foi para liberdade que Cristo vos libertou” Gl 5.1 

 


