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Mês da Bíblia

50 anos
objetivo do mês da Bíblia: 

fazer com que o povo adquira a Bíblia, 
conheça o seu conteúdo e comece a usá-la 

como “livro de cabeceira”.

Bíblia Vida



Conversa com o 

apóstolo Paulo

Sete dificuldades atuais da 

pastoral a serem iluminadas pelo 

“evangelho” de Paulo;

A Palavra de Deus na vida!



1ª

Boa nova de Jesus da roça da 

Galileia às grandes cidades da 

Grécia.

É possível viver na cidade a 

espiritualidade própria da zona 

rural?



2ª

Paulo, sendo um letrado, 

fazia-se entender pela gente 

simples das periferias da 

cidade.

Como fez isso?



3ª

Paulo trabalhava como tecelão e 

fazia questão de evangelizar de 

graça.

Nas comunidades, quando alguém é 

convidado para falar sobre a fé ou 

para dar um curso, costuma-se 

pagar alguma coisa.



4ª

Paulo acompanhava a caminhada 

das comunidades e promovia a 

união, apesar das divisões e 

perseguições.

Pastorais e movimentos possuem 

tendências diferentes: visões, opiniões 

e tensões, sendo difícil manter a 

união.



5ª

Conflitos políticos com o império 

romano e o problema da escravidão.

A política mexe com a vida das 

pessoas e causa desentendimentos, 

brigas nas famílias,  na 

comunidade...



6ª

Fonte da espiritualidade de 

Paulo, paz e ternura apesar dos 

conflitos e tensões.

Espiritualidades na comunidade, 

como conviver com as 

diferenças?



7ª

Paulo defendia suas opiniões, 

mas também abria mão de 

certezas antigas.

Como se dar bem com as 

pessoas de opiniões diferentes?



1ª PARTE

INTRODUÇÃO À CARTA DE SÃO PAULO AOS GÁLATAS

1. A carta de Paulo aos Gálatas

2. O problema entre Paulo e a comunidade dos Gálatas

3. Conteúdo e divisão da Carta

4. O nome Gálatas

5. Sete temas centrais da Carta aos Gálatas

6. Explicitando os sete temas centrais com frases da

própria Carta aos Gálatas

2ª PARTE

OS SETE CÍRCULOS BÍBLICOS



Algumas 

considerações...



Evangelização → CARTAS

Paulo, pioneiro desbravador

Cidade que desconhecia Jesus Cristo

Fundava uma comunidade cristã:

Catequese básica, organização... 

Comunidade =continuadora da missão



BRITO, N.A. de. Cartas Paulinas. Lins, ISem20.
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Cartas

- São a 2ª ou 3ª etapa na evangelização de 

uma comunidade ou cidade;

- Correspondem a problemas concretos do 

momento;

- Não tratam de questões da vida 

comunitária em que não há grandes 

tensões;

- Anúncio fundamental que 

provocou o surgimento da 

comunidade...

Continuidade da caminhada das 

comunidades

Importante!



Cartas: dois grupos
Paulinas e deuteropaulinas

Deuteropaulinas: SEIS→ supõe-se de discípulo de Paulo, em

tempos e situações diferentes;

SETE CARTAS, sem dúvida, nasceram de Paulo: 

Romanos

1 e 2 Coríntios

Gálatas

Filipenses

1 Tessalonicenses

Filemon Outras sete: católicas ou universais: Tg; 1 e2 Pd; 1,2 e 3 Jo e Jd
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As demais, a exceção 

de Hebreus, são 

consideradas 

deuteropaulinas: Ef, Cl, 

2Ts, 1e 2Tm, Tt.



Fontes

A melhor: as cartas autênticas, 

principalmente;

Atos dos Apóstolos, de Lucas;

Estudos sobre a situação 

política, social, econômica, 

cultural... dos locais e época em 

que viveu.

BRITO, N.A. A pessoa de Paulo. ISem20
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Paulo     → conversão

Gl 1,21-24     e       Fl 3,4b-5

Paulo fala de Damasco sem se referir ao que possa ter 

acontecido quando se dirigia para lá...

Não se refere à própria conversão nos termos em que Lucas a 

apresenta;

At, pelo contrário, falam da conversão como um momento histórico e

irrepetível na vida de Paulo (e de todos os mortais), em que tudo mudou...

 A expressão “cair do cavalo” = sinônimo de conversão...

Algo importante pode ter ocorrido no “caminho de 

Damasco”, contudo...



1. A carta de Paulo aos Gálatas

Escrita durante a 3ª viagem missionária (Ásia,

Macedônia e Acaia → Turquia e Grécia)

Provavelmente em Corinto, em 57-58*;

É só de Paulo;

Traduz a indignação com os conflitos nas comunidades 

e fofocas sobre sua vida;

Estilo predominante: seco e duro;

Não é pastoral, mas um tratado teológico→ início da 

organização do seu pensamento, concluída em Rm.



“Considerem que a paciência de Deus para
conosco tem em vista a nossa salvação,
conforme escreveu para vocês o nosso
amado irmão Paulo, segundo a sabedoria
que lhe foi dada. Em todas as suas cartas
ele fala disso. É verdade que nelas há
alguns pontos difíceis de entender, que os
ignorantes e vacilantes distorcem, como
fazem com as demais Escrituras, para a
sua própria perdição.” (2Pd 3,15-16).



O problema: Paulo e a comunidade Gálatas

Missionários que pregavam um “Evangelho

diferente” na comunidade...

Paulo → ensinamentos são o verdadeiro 

“Evangelho de Cristo” (Gl 1,6-7)

“Maldito aquele que anunciar a vocês um evangelho 
diferente daquele que anunciamos, ainda que sejamos nós 
mesmos ou algum anjo do céu. Já dissemos antes e agora 

repetimos: Maldito seja quem anunciar um evangelho 
diferente daquele que vocês receberam” (Gl 1,8-9). 



A proposta “judaizante”
Um bom cristão → ser antes um bom judeu 

(cf. At 15,1)

Pagãos já batizados deveriam:

Serem circuncidados;

Observarem a Lei do Antigo Testamento

Judaizantes insistiam em práticas relacionadas 
com ritos, circuncisão, jejuns e comidas (Gl 6,13)

Esqueciam a Lei dos 10 Mandamentos e a do 
amor a Deus e ao próximo...



“Toda a Lei encontra a sua plenitude 
num só mandamento: Ame o seu 

próximo como a si mesmo” (Gl 5,14). 

A carta aos Gálatas é uma 1ª reposta a 
esse conflito...

Mais tarde, a proposta teológica na 
carta aos Romanos...



A salvação
Acontece através do seguimento de Jesus Cristo, o que fez por 

nós morrendo na cruz, e não pela observância de rituais 

judaizantes!

Gálatas → abandonaram crenças nos deuses pagãos para

assumir verdadeiramente a proposta de Jesus Cristo.

“Sabemos que o homem não se torna justo pelas 
obras da Lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo”

(Gl 2,16)

Atualizando: índios que foram batizados rezando latim e

cantando cânticos gregorianos para se salvarem, tal como nos

tempos de Constantino (≈ 1500)



Conteúdo e Divisão da Carta
 Endereço (1,1-5)

 Primeira Parte (1,6 até 2,21)

A situação: o Evangelho foi pervertido (1,6-20).

A vida de Paulo (1,11-24).

A missão de Paulo: anunciar a gratuidade da salvação em Cristo (2,1-10).

A justificação pela fé em Cristo (2,11-21).

 Segunda Parte (3,1 até 6,18)

O retrocesso das comunidades na Galácia (3,1-5).

A opção entre fé em Cristo e a observância da Lei (3,6 até 4,7).

A exortação de Paulo: acolher a liberdade que o Cristo nos trouxe (4,8 até 6,10).

 Conclusão (6,11-18).



O nome Gálatas
Paulo dirige sua carta às “igrejas da Galácia”, sem citar

nenhuma cidade (cf. Gl 1,2)

Origem: Gália (atual França)

Língua: celta

Séc III a.C → serviram como mercenários no reino de Pérgamo;

Depois, aliaram-se ao império romano e garantiram a presença

romana na Ásia Menor (hoje, Turquia);

Cidades gregas da região consideravam os gálatas um povo

estranho com uma língua bárbara.

Provavelmente, foram estas cidades gregas, onde já havia 

comunidades judaicas, evangelizadas por Paulo.



A província da Galácia

Mudou de tamanho várias vezes...

Incluiu cidades ao sul: Derbe, Listra e

Antioquia da Psídia (evangelizadas por

Paulo e Barnabé, cf At 13 e 14);

A família de Timóteo era de Listra (At 16,1) e

considerada “gálata”;

Possivelmente, o conflito que gerou a carta, 
tenha ocorrido nestas cidades...





7 temas centrais

da carta aos Gálatas

O lema, chave de leitura para 

revelar a riqueza dos temas da 

carta:

“Pois todos vós sois um só 
em Cristo Jesus” (Gl 3,28d)



1. A salvação em Cristo que nos é oferecida gratuitamente por Deus: 
Gálatas 3,23-29


23Antes que chegasse a fé, nós éramos guardados sob a tutela da
Lei para a fé que haveria de se revelar. 24Assim a Lei se tornou nosso
pedagogo até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé.
25Chegada, porém, a fé, não estamos mais sob pedagogo; 26vós
todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, 27pois todos vós,
que fostes batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo. 28Não há
judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem
mulher; pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. 29E se vós sois de
Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros segundo a
promessa.

4º Círculo: A Lei não salva, ela é pedagogo



Nova visão das pessoas

Para um judaizante:

Raça: judeus e não-judeus (pagãos ou gentios ou 
“gregos”

Lei do puro e impuro= limites claros e definidos nas 
relações com os pagãos

(Jesus comeu com os pecadores e foi criticado pelos 
fariseus – Mt 9,10-13)

Paulo rompe com a discriminação das pessoas 
por causa da raça (espinha dorsal do farisaísmo) 

no contato com as realidades diferentes...



2. A liberdade em Cristo: 
Gálatas 5,1-6:

1É para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei firmes,
portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão.
2Atenção! Eu, Paulo, vos digo: se vos fizerdes circuncidar, Cristo de
nada vos servirá. 3Declaro de novo a todo homem que se faz
circuncidar: ele está obrigado a observar toda a Lei. 4Rompestes com
Cristo, vós que buscais a justiça na Lei; caístes fora da graça. 5Nós, com
efeito, aguardamos, no Espírito, a esperança da justiça que vem da fé.
6Pois, em Cristo Jesus, nem a circuncisão tem valor, nem a
incircuncisão, mas a fé agindo pela caridade.

6º Círculo: Para que possamos ser servos, uns dos outros



Liberdade: 

livres para amar, 

para fazer o bem!

A liberdade 

se opõe
a toda forma de

 escravidão pessoal 

ou social!

Vida 

no Espírito



3. O conflito entre “carne” e “espírito”: 
Gálatas 5,19-23:  

19Ora, as obras da carne são manifestas: fornicação, impureza,
libertinagem, 20idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira,
discussões, discórdia, divisões, 21invejas, bebedeiras, orgias e
coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos
previno, como já vos preveni: os que tais coisas praticam não
herdarão o Reino de Deus. 22Mas o fruto do Espírito é amor,
alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
fidelidade, 23mansidão, autodomínio. Contra estas coisas não
existe lei.



A vida na carne é a vida sem a 

presença de Jesus Cristo e do 

Espírito;

Agir segundo a carne é o que 

perverte inteiramente as relações 

entre as pessoas...

Viver no Espírito: experimentar a 

Graça e o Amor Misericordioso de 

Deus.



4. A novidade da vida em Cristo Jesus:
Gálatas 2,19-21:

19De fato, pela Lei eu morri para a Lei, a fim de viver
para Deus. Fui crucificado junto com Cristo. 20Já não
sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim.
Minha vida presente na carne, eu a vivo pela fé no
Filho de Deus, que me amou e se entregou a si
mesmo por mim. 21Não invalido a graça de Deus;
porque, se é pela Lei que vem a justiça, então Cristo
morreu em vão.



Nova experiência de Deus
 Paulo rompe com a lógica farisaica:

“Esta vida que agora vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me 

amou e se entregou por mim” (Gl 2,20b)

 “Deus demonstrou seu amor para conosco porque Cristo morreu por nós 

quando ainda éramos pecadores” (Rm 5,8)

Fala em nome da humanidade, que não merecia que o Messias 

viesse...

Mas o amor de Deus e de Jesus se anteciparam ...

Jesus se entregou pela humanidade...

Não foi a perfeição dos fariseus/judaizantes e da humanidade 

que provocou a vinda do Messias, mas o amor de Deus que em 

Cristo manifestou toda a sua força.



5. A unicidade da salvação em Cristo: 
Gálatas 1,6-10:

6Admiro-me que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela
graça de Cristo, e passeis a outro evangelho.7Não que haja outro, mas há
alguns que vos estão perturbando e querendo corromper o Evangelho
de Cristo. 8Entretanto, se alguém — ainda que nós mesmos ou um anjo
do céu — vos anunciar um evangelho diferente do que vos anunciamos,
seja anátema. 9Como já vos dissemos, volto a dizê-lo agora: se alguém
vos anunciar um evangelho diferente do que recebestes, seja anátema.
10É porventura o favor dos homens que agora eu busco, ou o favor de
Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se eu quisesse ainda agradar
aos homens, não seria servo de Cristo.

1º Círculo: O problema que fez nascer a Carta 



6. Conviver no amor no meio de calúnias e mentiras: 
Gálatas 6,11-18:

11Vede com que letras grandes eu vos escrevo, de próprio punho. 12Os que
querem fazer boa figura na carne são os que vos forçam a vos circuncidardes, só
para não sofrerem perseguição por causa da cruz de Cristo. 13Pois nem mesmo
os que se fazem circuncidar observam a lei. Mas eles querem que vos
circuncideis para se gloriarem na vossa carne. 14Quanto a mim, não aconteça
gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está
crucificado para mim e eu para o mundo 15De resto, nem a circuncisão é alguma
coisa, nem a incircuncisão, mas a nova criatura. 16E a todos os que pautam sua
conduta por esta norma, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus.
17Doravante ninguém mais me moleste. Pois eu trago em meu corpo as marcas
de Jesus. 18Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vosso
espírito! Amém.

7º Círculo: O que vale na vida é a nova criatura



7. Vida em comunidade: 
Gálatas 6,1-6:    

1Irmãos, caso alguém seja apanhado em falta, vós, os espirituais,
corrigi esse tal com espírito de mansidão, cuidando de ti mesmo,
para que também tu não sejas tentado. 2Carregai o peso uns dos
outros e assim cumprireis a Lei de Cristo. 3Se alguém pensa ser
alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. 4Cada um
examine sua própria conduta, e então terá o de que se gloriar por si
só e não por referência ao outro. 5Porque cada qual carregará o seu
próprio fardo. 6Quem está sendo instruído na palavra, torne
participante em toda sorte de bens aquele que o instrui.



Gl 6 →Conselhos sobre o relacionamento 

entre as pessoas...

Correção fraterna: recuperar o/a irmão/ã que

erra para a comunidade!

a solidariedade entre os irmãos: colocar-se no

lugar do outro, sentir compaixão...

 A partilha: o catequista, seus conhecimentos e

fé; o catequizando os bens materiais com quem

lhe oferece participação nos “bens espirituais”

Temor de Deus: fazer o bem!



Que o estudo da carta 
aos Gálatas nos faça 

alcançar a graça de ter 
em nós 

“os mesmos sentimentos 
que havia em Jesus Cristo” 

(Fl 2,5)



Questões
É possível viver na cidade a espiritualidade própria da zona

rural?

 Como se fazer entender pela gente simples, pelos
pequeninos da comunidade?

Como manter a união entre pastorais e movimentos com
tendência, opiniões e conflitos diferentes?

Como lidar com as questões políticas na comunidade, sem
desentendimentos?

Espiritualidades na comunidade, como conviver com as
diferenças?

Como se dar bem com as pessoas de opiniões diferentes?
Quais as bases para um bom diálogo?


